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ECONOMIC SCIENCES 

ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT OF MANAGEMENT OF ORGANIC PRODUCTION 

Gudzenko N. 
PhD in Economics, associate professor, Head of Accounting and Taxation in Economics Department Vin-

nytsia National Agrarian University, Ukraine 

Podolianchuk O. 

PhD in Economics, associate professor, Head of Accounting and Taxation in Economics DepartmentVinny-

tsia National Agrarian University 

Abstract 
The study aims to address the problems of accounting and analytical evaluation of organic production to 

strengthen the information support of management, aimed at preserving the resource base of the agricultural sec-

tor, optimizing management, taking into account the effects of uncertainty and risk. 

It is planned to develop and implement a methodology for accounting for the production of organic prod-

ucts which includes a set of measures aimed at accounting and analytical support of resource support manage-

ment, optimization of costs, taking into account the quality characteristics of organic products in accounting and 

reporting to ensure a sufficient level of profitability and competitive advantages of the manufacturer. The meth-

odology aims at developing a fundamentally new accounting and analytical management system that will take 

into account the features of environmentally safe production, high product quality with an optimal combination 

of costs and resources; basic provisions of accounting regulations, synthesis of the existing methodology for ac-

counting for the costs and output of organic products and the formation of proposals aimed at solving these prob-

lems. 

Keywords: organic products, management, costs, manufacturing, accounting, uncertainty, risk, reporting. 

Formulation of the problem. In modern condi-

tions, the need to form a civilized market for agricul-

tural land, the environmentally safe development of 

agricultural land use, taking into account the existing 

risks and uncertainties, while focusing on compliance 

with environmental safety requirements and the pro-

duction of organic products, is especially acute. The 

domestic agricultural sector requires the development 

and implementation of a model of environmentally 

safe development of agricultural land use since land 

resources are decisive for the agricultural sector. 

The study is aimed at developing a methodology 

for accounting for organic production to strengthen 

information support for the management of environ-

mentally safe agricultural land use, which includes the 

development of a system of accounting regulations 

and methodological guidelines for the accounting, 

analysis, and control of organic production in condi-

tions of uncertainty and risks, to promote the devel-

opment of organic agriculture and the greening of ag-

ricultural production. 

It is planned to create a fundamentally new ac-

counting and analytical management system that al-

lows assessing the reserve of stability and adaptability 

of agricultural enterprises to sudden negative fluctua-

tions caused by global changes in the environment and 

economic environment, will adequately counter mod-

ern challenges and strengthen the competitive ad-

vantages of agricultural enterprises in the foreign mar-

ket. Under current circumstances, there is no clear 

methodology for accounting for costs and calculating 

the cost of organic agricultural products; the method 

of accounting and allocation of general production 

costs, significantly complicates operational manage-

ment and requires a solution within the framework of 

the developed project. 

It is planned to develop an item of cost account-

ing items, which will allow you to distinguish in ac-

counting the costs allowed by law in the conditions of 

organic production, from the costs for which there are 

certain restrictions. This will improve product quality 

control information. Improvement of the analytical 

accounting system will provide information needs of 

management on expenses in organic production.  

The modern system of organic production man-

agement requires the inclusion of relevant information 

in financial, management and statistical reporting, 

provides the possibility of identifying risks and 

threats, allows timely identification, forecasting of the 

impact of micro- and macro-environment on the activ-

ities of agricultural enterprises, taking into account 

their economic interests, tasks and specifics of organic 

production. 

The introduction of the proposed methodological 

techniques into the accounting practice of organic 

production operators will allow to organize separate 

accounting of costs for the production of organic crop 

products and differentiate in accounting the costs al-

lowed by law in terms of organic production, from the 

costs of which there are certain restrictions. This will 

improve the information support of the product quality 

control function. 

Analysis of recent research and publications. 

Formation and development of organic technologies, 

analysis of organic agriculture and research of its in-

fluence on components of agricultural production 

were considered by V. Artysh, N. Berlach, O. Glad-

kikh, O. Dudar, M. Kobets, T. Ratoshnyuk, O. Rudny-

tska, V. Tkachuk , M. Fedorov, O. Khodakivska, O. 

DOI: 10.24412/3453-9875-2021-54-2-3-8
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Shkuratov, M. Yaremova, P. Bazoche, P. Combris, E. 

Giraud-Héraud, ASPinto, F. Bunte, M. Jaime, J. Co-

ria, X. Liu . Accounting aspects of accounting for the 

production of organic products are considered in the 

works of J. Ishchenko, J. Melnychuk, Y. Moroz, O. 

Podolyanchuk, O. Tomashevska, Y. Tsal-Tsalka. 

Formation of research goals. Development of 

an integrated system of accounting and analytical sup-

port for the management of organic production in the 

framework of the implementation of the Strategy for 

Sustainable Development of Ukraine focused on or-

ganic production; rational use, reproduction and im-

provement of soil fertility; the formation of socially 

oriented land relations and the development of rural 

infrastructure; assessment of the negative impact of 

risks and uncertainties on business activity and stabil-

ity of agricultural enterprises.  

Presenting main material.  

Organic farming has become one of the global 

trends of the XXI century. The development of agrari-

an entrepreneurship is connected with the possibility 

of forming the main factors that are based on obtain-

ing the economic, social, and environmental ad-

vantages underlying the sustainable development. 

The ability of an agribusiness entity to maintain 

competitive advantages for a long time is directly de-

pendent on the level of uncertainty of its internal and 

external environment. Uncertainty creates risks for 

agrarian land use, especially when oriented towards 

environmental safety. 

Ukraine occupies the leading positions in the 

world in the production of agricultural products, but it 

occupies only the 63rd place in the ranking of food 

safety. An analysis of the reasons for this situation 

indicates the existence of objective and subjective 

factors, including corruption, political instability, and 

limited state spending on supporting organic produc-

tion. All this levels the availability of food, its suffi-

cient quantity, and high quality. 

With the development of organic production in 

Ukraine, there was a problem of insufficient infor-

mation that would satisfy the needs and requests of 

stakeholders about the state of development of organic 

production, the cost of producing organic products its 

cost, the lack of regulation of accounting support for 

the management of such products, the lack of method-

ological developments in accounting for costs and 

output of products that took into account the organiza-

tional and technological characteristics of organic ag-

ricultural production. 

The production of organic crop products which is 

one of the ways to realize the concept of sustainable 

agricultural development requires effective manage-

ment at both the micro and macro levels, which is 

impossible without full and systematic information 

support. The basis of such information is accounting, 

financial, and statistical reporting data. 

Despite the increase in the number of organic 

production operators, the growing demand for their 

products, and insufficient information support for both 

management and other interested persons, the problem 

of organizing accounting for the costs of organic agri-

cultural production is currently relevant and requires a 

comprehensive study. The purpose of the study is to 

summarize the existing methodology for accounting 

for the costs and output of organic products and the 

formation of proposals aimed at solving these prob-

lems. 

The methodological basis of the research is the 

general scientific and philosophical methods of cogni-

tion, dialectical and systemic approaches to the study 

of the problems of information support for accounting 

for the production of organic products in the context 

of growing requests for accounting information, the 

action of risk and uncertainty. 

The combination of dialectical and systemic ap-

proaches to the knowledge of phenomena and pro-

cesses made it possible to indicate trends in the devel-

opment of accounting and analytical support for the 

production of organic products, to determine the main 

parameters of accounting for the economy of sustaina-

ble development. 

A general dialectical approach is crucial to the 

methodology of organic production research. Its ap-

plication allows you to consider organic production in 

dynamics, subject to the influence of a changing envi-

ronment, and highlight user information requests 

about the possibility of systematizing accounting data 

for effective management, summarize and critically 

evaluate the scientific achievements of the agrarian 

component of sustainable development and justify the 

content and essence of the main categories of account-

ing for organic production. 

According to the Law of Ukraine «On Basic 

Principles and Requirements for Organic Production, 

Circulation and Labeling of Organic Products» 2496-

VIII as amended on 03.07.2019 [1], the operator of 

organic production is a legal entity or a natural person-

entrepreneur engaged in production and / or circula-

tion of products in accordance with the requirements 

of the legislation in the field of organic production, 

circulation and labeling of organic products. Accord-

ing to statistics, during 2020 the number of operators 

of organic production in Ukraine increased by 17% 

and as of the end of November 2020 amounted to 722 

(Fig. 1). 
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Fig. 1. Number of operators of organic production and processors of organic raw materials (formed according 

to the Federation of Organic Movement of Ukraine) 

 

The vast majority of operators of the organic 

market are producers of organic raw materials, whose 

share is 84%, although over the past 2 years the num-

ber of processors of organic products has increased by 

33% (out of 722 operators 114 certified organic pro-

cessing as an activity, of which 64 operators package 

products). as organic for the retail network). Last year, 

the number of producers who received a labeled or-

ganic product in the offer for the final consumer in-

creased by 7%. The leaders in production in terms of 

regions are Kyiv region - 83 producers (over 60 thou-

sand hectares of land); Kherson region - 54 producers 

(84.5 thousand hectares of land); Odessa region - 40 

producers (over 50 thousand hectares of land). 

Given the growing capacity of the organic mar-

ket, the growth of exports of domestic organic prod-

ucts becomes urgent need for in-depth study and sys-

tematization of legal, economic and accounting inter-

pretation of the categories that characterize organic 

production. 

Legal substantiation of organic agricultural pro-

duction is an integral part of sustainable development 

of rural areas and becomes especially relevant in the 

context of decentralization, as it forms the legal basis 

for the process of production and sale of organic 

products. Organic production combines economic 

efficiency (sufficient level of product competitiveness, 

optimization of production costs), environmental ori-

entation (restoration of soil quality, reduction of water 

and air pollution), social aspect (providing consumers 

with quality food, development of rural communities 

through additional investments and jobs). The legal 

principles of organic production play a paramount 

role, as they can be considered as enshrined in law and 

ethical principles that are binding. They represent a 

system of requirements that must be met by the prac-

tice of public relations for the production, storage, 

transportation and sale of organic products (raw mate-

rials). 

In world and domestic practice, the concepts of 

Organic Farming, Biological Farming, Ecologica 

lFarming are often identified, as the unified interpreta-

tion of organic agriculture is relatively new. If in for-

eign practice the above concepts are almost identical, 

in the domestic market due to lack of effective control, 

some producers distorted consumers' perceptions of 

organic products, using the labeling of «organic prod-

ucts», «bioorganic» and so on. 

With the adoption of the Law of Ukraine «On 

Basic Principles and Requirements for Organic Pro-

duction, Circulation and Labeling of Organic Prod-

ucts» 2496-VIII of 03.07.2019 [1], penalties are pro-

vided for the use by producers of such labels as «bio», 

«eco», «organic», etc., and the affiliation of goods 

(raw materials) to organic products must be confirmed 

by a certificate. In October 2020, by approving the 

Procedure for Certification of Organic Production and 

/ or Circulation of Organic Products [2], which was 

developed taking into account the requirements of EU 

legislation, Ukraine took another important step to-

wards streamlining the legislative regulation of organ-

ic production. The document defines the rules of certi-

fication of organic production and / or circulation of 

organic products, the procedure for issuing the certifi-

cate, its duplicate and form. Prior to the adoption of 

this act, the production of all organic products was and 

in fact remained outside the legal field, the lack of 

effective legislation in this area created a favorable 

environment for opportunities to violate consumer 

rights and develop unfair competition among produc-

ers and counterfeit organic products. The adopted res-

olution approves the Procedure for certification of 

organic production and / or circulation of organic 

products, which is intended to determine: require-

ments for certification of organic production and / or 

circulation of organic products; the procedure for issu-

ing the certificate, its duplicate and form. 

At present, there are 18 internationally accredited 

certification bodies for organic production in Ukraine. 

They provide certification services for organic produc-

tion and / or circulation of organic products to more 

than 700 operators engaged in the production of or-

ganic products. 

Legal regulation of relations on organic agricul-

tural production allows to distinguish their features, 

structure, classification, characteristics, as they com-

bine a set of interrelated property, labor, land, organi-

zational, legal and other relations on the production of 
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organic products (raw materials). Legislation clearly 

defines the subjects of legal relations regarding organ-

ic production, their rights and responsibilities; objects 

of organic production, responsibility for violation of 

legal principles of organic production. 

The development of organic farming is a com-

plex organizational mechanism, which, in addition to 

proper legislation, requires significant work at the 

previous stage of implementation. The production of 

organic products is not just a rejection of the use of 

mineral fertilizers and chemical plant protection prod-

ucts, but a set of norms and requirements that must be 

ensured in the organization of agricultural production. 

Organic production operators must ensure a sufficient 

level of economic efficiency of organic production, 

transportation and storage, because in modern condi-

tions, organic production is also high technology, but 

of a biological nature, not of chemical origin. The 

cultivation of organic crops requires significant costs 

of renewable and non-renewable resources, so it can 

not replace traditional agriculture and must develop in 

parallel with it. 

The transition to organic production involves the 

implementation of new rules and methods in the field 

of safety and quality at all stages of interconnected 

production and processing, including packaging and 

labeling (in order for products made from organic raw 

materials to be classified as organic, , promotion and 

sales were certified as organic). From an economic 

point of view, it is necessary to distinguish between 

organic crop production and organic livestock. The 

yield of organic farming is usually lower than that of 

standard intensive farming, so it requires higher oper-

ating costs. Therefore, organic products are sold at 

retail at higher prices. In order to equalize prices and 

increase the volume of the domestic market of organic 

products, state support for producers of organic prod-

ucts is necessary. This is especially true for livestock: 

meat and dairy products are much more expensive in 

organic farming, as their production requires more 

labor to meet organic requirements. Thus, organic 

production of agricultural products is considered un-

profitable (inefficient), especially at the initial stage of 

replacing the traditional system of agriculture with 

organic production (processing). When clarifying the 

issue of the high cost of organic products, it will be 

useful to understand its structure in terms of account-

ing. The domestic market of organic products is char-

acterized by unformed demand for organic products, 

underdeveloped market of organic products, lack of 

direct subsidies and a clear program of state support. 

A promising direction from an economic point of 

view is organic seed production and nursery, pro-

cessing of organic raw materials (95% of exported 

organic products - raw materials [3]). Seeds and plant-

ing material propagated in accordance with the re-

quirements of the legislation in the field of organic 

production, circulation and labeling of organic prod-

ucts are considered organic. A certificate confirming 

the organic origin of seeds and planting material shall 

be issued to the organic market operator for 15 months 

from the date of issue. 

To ensure the full development of organic pro-

duction approved by the Cabinet of Ministers of 

Ukraine dated October 23, 2019 №970 "Procedure 

(detailed rules) of organic production and circulation 

of organic products" [4], which defines the rules of 

crop rotation, application of organic fertilizers, use of 

organic seeds and planting material during the produc-

tion of products that will be subsequently certified as 

organic. According to these Rules [4], in order to ob-

tain organic seeds and planting material, the mother 

plant must be propagated in accordance with the re-

quirements of legislation in the field of organic pro-

duction, circulation and labeling of organic products 

for at least one generation, and for perennial crops - 

for at least one generation and two vegetation periods. 

The organization of organic production provides 

for the possibility of freedom of choice of technolo-

gies that will take into account the conditions of a par-

ticular field. It is characterized by the lack of clear 

instructions inherent in conventional agriculture. Only 

the principles, rules and requirements have been de-

veloped, the implementation of which is entrusted to 

the producers themselves: each producer independent-

ly determines the technology of restoring soil fertility, 

makes crop rotation, etc. 

The technology of organic production and its 

economic features affect the organization of account-

ing and further reflection of the process of production 

and processing of organic products. 

A full-fledged operator of the organic market is a 

business entity that has passed certification, fulfilling 

all the requirements to bring the production process to 

organic production. The transition process is time con-

suming, so it requires proper accounting support. An 

organic market operator does not necessarily grow 

only organic products, combining organic and tradi-

tional production. Management in such structures is 

carried out in the areas of organic and traditional pro-

duction, so the list of objects of accounting is signifi-

cantly expanded, because there is a need to differenti-

ate in cost accounting and output of organic and tradi-

tional production from documentation to 

determination of financial results. 

The cost of organic products in the structure of 

costs and their share will differ due to the lack of 

chemical and mineral fertilizers, seed treatment, but 

the inevitable increase in manual labor costs, the use 

of biological protection and organic fertilizers. Detail-

ing the costs of organic production is necessary for the 

formation of pricing policy and further analysis of 

production efficiency. 

The introduction of organic production requires a 

qualitatively new approach to the organization of ac-

counting and the formation of accounting policies, 

which will actually be implemented in the transition 

period. The accounting policy of the organic produc-

tion operator first of all outlines the list of objects of 

accounting by directions of production (crop produc-

tion, animal husbandry, processing), in the context of 

which cost data will be formed. The components of 

the accounting policy for the production of organic 

products (methodological, technical and organization-

al) also require some clarification. The least dependent 



Norwegian Journal of development of the International Science No 54/2021 7 

is the methodological component, which requires con-

sideration of legislation in terms of organization and 

implementation of organic production, and organiza-

tional. Most changes and clarifications require a tech-

nical component, which will depend on the specifics 

of organic production and its industry characteristics. 

From the moment of the decision on transition to 

organic production at the level of the organization of 

accounting process it is necessary to be defined with 

the list of accounts on which objects of organic pro-

duction will be reflected, to provide possibility of al-

location in primary documents of operations carried 

out in the process of organic production. costing and 

budgeting. 

Given the results of the research, we consider it 

appropriate to allocate costs and products obtained 

during the conversion period preceding organic pro-

duction. It can last up to three years, during which the 

company will incur significant costs for inspection 

and certification; carrying out a set of agrochemical 

and reclamation measures aimed at eliminating the 

negative consequences of traditional land use and im-

proving or stabilizing the quality of soils; introduction 

of growing niche crops (spelled, mustard, chickpeas, 

rye, beans, garlic, etc.). The need to separate data on 

the costs of the transition period is due to the need to 

comply with the requirement of reliable determination 

of financial results in terms of products, finding 

sources of funding for organic production, forecasting 

risks and threats caused by organic food production. 

In the working plan of accounts of the conversion 

period it is necessary to provide expenses for restora-

tion of the earths, including capital character. The 

specificity of such costs is that they cannot be imme-

diately attributed to the cost, and the amount of such 

costs is significant. In most cases, producers use 

leased land, it is necessary to legislate operations to 

improve the quality of soil on leased land. Capital 

expenditures include the need to purchase equipment 

that will be used exclusively in organic production. 

All capital expenditures for preparation for organic 

farming should be reflected in the financial statements 

with a detailed explanation. Information on capital 

investments in the production of organic products is 

useful for interested investors, as the demand for or-

ganic products is growing, and its production on certi-

fied land (ready for use) is an attractive investment 

destination. 

Special attention is paid to the documentation of 

transitional operations, as the correctness of their de-

sign, the reliability of the displayed information is 

taken into account in the certification process, con-

firms or denies compliance with the technology and 

standards of environmental production. Organic 

standards recommend that such documentation be kept 

for at least five years [1]. 

Figure 2 summarizes the procedure for organiz-

ing accounting and subsequent accounting reflection 

of the production process of products of organic 

origin. 

 
Fig. 2. Stages of organization of organic production and their accounting support 
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The volume of accounting nomenclatures that 

will regulate the method of accounting for the produc-

tion of organic products will depend on the specializa-

tion of the enterprise, the range and quantity of prod-

ucts grown by him. Given the above features of grow-

ing organic products in small sizes is not appropriate, 

as it requires significant capital costs with a high level 

of business risk. 

In the process of production of organic products 

it is necessary to provide for the costs of confirming 

the status of the operator of the organic market, which 

is carried out in the process of recertification. In case 

of non-compliance of the product with the require-

ments of the standards, it may be revoked. Therefore, 

in the Order on accounting policy it is necessary to 

provide the ability to reflect the recalled products, 

which loses the status of organic. 

The organic agriculture segment is not shown at 

all by the state statistical system. The secluded presen-

tation of organic production in the reporting will en-

sure the possibility of generating statistics for the fur-

ther provision of organic production with direct finan-

cial support, the creation of a system of indirect 

support through the provision of benefits and prefer-

ences, the development of an insurance mechanism 

and the optimization of taxation of organic producers, 

the development of organic farming [8]. 

At the local level, the implementation results will 

allow potential producers of organic products to com-

pare yields and costs in conventional technology and 

in organic production, evaluate the feasibility and 

payback of such production, and predict additional 

costs. 

Conclusions. Systematized legal, economic and 

accounting interpretation of categories related to or-

ganic production, in order to eliminate existing differ-

ences, further improve the insurance of organic pro-

duction; the classification of organic products has 

been clarified, the objects of accounting for its catego-

ries, the peculiarities of the organization of the ac-

counting process for organic production have been 

identified; Recommendations to improve accounting 

for the management of organic production costs, tak-

ing into account the uncertainties and risks involved in 

achieving optimal performance; developed a method-

ology for accounting for the production of organic 

products, which will include: internal regulatory ac-

counting regulations; primary documents and account-

ing registers, detailed methodology for accounting for 

direct and indirect production costs, output of organic 

products and calculating its cost by categories; devel-

oped a system of reporting indicators related to each 

other, which will provide an opportunity to assess the 

feasibility and efficiency of organic production, will 

be used to form a unified information system on or-

ganic production facilities; main aspects of improve-

ment of the system of control of production of organic 

products have been formed. 

The introduction of organic production operators 

of the proposed methodological methods into the ac-

counting practice will allow organizing separate ac-

counting of costs for the production of organic crop 

production and distinguishing in accounting the costs 

allowed by law in the conditions of organic produc-

tion, from the costs for which there are certain re-

strictions. Such itemization of expenses will allow 

determining the real financial result, assessing the 

feasibility and efficiency of organic production in a 

selected direction of detail. This, in turn, will improve 

the information support of the product quality control 

function. 

The use of the developed method of accounting 

for organic production will contribute to the competi-

tiveness of organic products by the possibility of man-

aging the costs of their production and storage; simpli-

fication of certification procedure by separate report-

ing of organic and inorganic production processes, the 

possibility of documenting operations taking into ac-

count quality characteristics of organic production; 

increased capacity to export certified organic prod-

ucts; optimization of taxation of organic production. 
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Abstract 

The article reveals the essence of non-financial reporting as an important tool for ensuring corporate social 

responsibility and following the concept of sustainable development. The significance and advantages of non-

financial reporting for Ukrainian enterprises, as well as the risks it carries for them are substantiated. The formats 

and approaches to the presentation of non-financial reporting, common in leading European countries, are stud-

ied. Based on this, the most acceptable format of non-financial reporting for Ukrainian enterprises was deter-

mined. 

Аннотація 

У статті розкрита сутність нефінансової звітності як важливого інструменту забезпечення соціальної

відповідальності бізнесу і слідування концепції сталого розвитку. Обґрунтовано значення і переваги

нефінансової звітності для підприємств України, а також ризики, які вона несе для них. Досліджено фор-

мати і підходи до подання нефінансової звітності, поширені в провідних європейських країнах. На основі 

чого визначено найбільш прийнятний для підприємств України формат нефінансового звітування.  

Keywords: Progress report, Management report, non-financial reporting, enterprise, corporate social re-

sponsibility, sustainable development, management. 

Ключові слова: Звіт про прогрес, Звіт про управління, нефінансова звітність, підприємство, 

соціальна відповідальність бізнесу, сталий розвиток, управління. 

Трансоформація ринкової економіки і викли-

кані нею внутрішні перетворення всередині підп-

риємств в Україні зумовлюють актуальність дослі-

дження питань сутності, вимог до формування і 

подання нефінансової звітності.  

На сьогодні нефінансова звітність отримала 

значного поширення серед провідних корпорацій 

європейських країн (Бельгія, Велика Британія, Да-

нія, Італія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, 

Франція, Швеція) як звітність зі сталого розвитку 

комерційної організації, що являє собою докумен-

тально оформлену сукупність даних і відображає 

середовище існування компанії, результати її дія-

льності, принципи і методи співпраці з групами 

впливу в соціально-економічній та екологічній 

сферах життя. 

Тоді як в Україні нефінансова звітність знахо-

диться на початковому етапі свого становлення і 

поширення досвіду з її складання серед представ-

ників вітчизняного бізнесу. 

Метою дослідження є обґрунтування важли-

вості складання нефінансової звітності підприємс-

твами України з урахуванням світових трендів і 

тенденцій, посилення соціальної відповідальності 

бізнесу і курсу на сталий розвиток.  

Згідно Директиви 2014/95/ЄС від 22.10.2014 

р. нефінансову інформацію у звітності відобража-

ють великі підприємства середньооблікова чисе-

льність працівників яких за звітний період складає 

500 осіб.  

Нефінансова звітність має значний потенціал 

для підприємств України, особливо в світлі розви-

тку української мережі Глобального договору 

ООН і виходу на міжнародні ринки. В Україні на 

разі невелике число підприємств (в основному 

великі національні компанії і представництва між-

народних корпорацій) складають нефінансову зві-

тність, які і визначають напрямок її розвитку. До 

них належать: Астеліт, Воля, Галнафтогаз, ДТЕК, 

Interpipe, Київстар, Оболонь, Майкрософт Україна, 

Метінвест, Мрія, МТС Україна, Niko, TNKKBP, 

Укрсоцбанк, Фокстрот та ін. Українські підприєм-

ства-члени Глобального договору ООН зобов’язані 

щорічно надавати нефінансову звітність.  

Не маючи достатнього досвіду складання і 

оприлюднення нефінансової звітності, українські 

підприємства з обережністю ставляться до процесу 

розкриття інформації про нефінансові аспекти сво-

єї діяльності. В основному у нефінансових звітах 

вони розкривають:  

1) досягнуті результати у сфері збереження і 

відтворення довкілля; 

2) участь у доброчинних акціях і благодійни-

цтві; 
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3) стан і показники співпраці з місцевими 

громадами; 

4) умови праці та розвиток людського капіта-

лу всередині підприємства.  

Необхідність складання нефінансової звітнос-

ті полягає у тому, що вона підвищує ефективність 

управління підприємством в умовах сталого роз-

витку і забезпечення соціальної відповідальності 

бізнесу. Це досягається завдяки тому, що така зві-

тність дозволяє: 

1. Співставляти та оцінювати результатив-

ність компанії щодо сталого розвитку за умов до-

тримання вимог законодавства, стандартів діяль-

ності і механізмів саморегуляції ринку тощо. 

2. Зрозуміти рівень впливу компанії на мож-

ливість забезпечення сталого розвитку. 

3. Сформувати власне бачення зусиль компа-

нії для досягнення сталого розвитку. 

4. Порівнювати результати діяльності різних 

структурних підрозділів компанії, результати її 

діяльності за різні періоди. 

Завдяки цьому компанії отримують чималі 

вигоди від складання нефінансової звітності (рис. 

1).  

Українські підприємства, які вже запустили 

процес нефінансового звітування відзначають для 

себе наступні переваги складання такої звітності: 

- об’єктивне визначення ефективності управ-

ління соціально-економічними та екологічними 

програмами підприємства; 

- полегшення донесення керівництвом (мене-

джментом) підприємства стратегії СВБ своїм пра-

цівникам; 

- посилення участі підприємства у вирішені 

проблем соціально-економічного розвитку і на-

вколишнього середовища; 

- забезпечення ведення структурного діалогу з 

контрагентами підприємства; 

- налагодження постійного зворотнього 

зв’язку. 

Для підприємств України значення нефінан-

сової звітності полягає ще й в тому, що вона поря-

док з фінансовою звітністю є ефективним інстру-

ментом оцінки внутрішньої та зовнішньої політи-

ки і результатів діяльності підприємства, а також 

основою розробки та реалізації стратегічних біз-

нес-проектів. 

В той же час, українські підприємства, які 

приймуть рішення про складання нефінансової 

звітності повинні враховувати і ризики, які вона 

несе: 

1) можлива критика щодо діяльності компанії; 

2) ресурсозатратність: залучення висококва-

ліфікованих фахівців, налагодження нового бізнес-

процесу всередині компанії тощо;  

3) обов’язковість достовірності даних; 

4) відсутність можливості вилучення не фі-

нансової звітності, дані якої вже були оприлюд-

ненні.  

З огляду на досвід європейських компаній, які 

вже довгий час складають нефінансову звітність, 

переконані, що наявність ризиків нефінансової 

звітності жодним чином не повинна ставати на 

заваді процесу її складання підприємствами Укра-

їни. В той же час для України вагомою перешко-

дою поширення практики складання нефінансової 

звітності є недостатній розвиток культури викори-

стання даних нефінансових звітів органами держа-

вної влади і місцевого самоврядування, фаховими 

асоціаціями та неурядовими організаціями, засо-

бами масової інформації, головами і представни-

ками територіальних громад, інвесторами і креди-

торами, самими працівниками підприємств. 
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Рис. 1. Вигоди, які отримує компанія від складання нефінансової звітності 

 

Основними форматами складання і подання 

нефінансової звітності, які набули популярності в 

європейських компаніях може визначити наступні 

(табл. 1). 
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Таблиця 1 

Форматами складання і подання нефінансової звітності 

№ 

з/п 
Назва формату Характеристика 

1. 

Звіт про прогрес реалізації 

принципів Глобального догово-

ру (СОР – Communication on 

Progress) 

найпоширеніша і найлегша до впровадження форма нефінансової 

звітності. Даний Звіт про прогрес являється: 

- каналом інформування співробітників, клієнтів, інвесторів, уряду, 

засобів масової інформації та інших груп впливу про прогрес у 

впровадженні десяти принципів Глобального договору* в щоденну 

діяльність компанії; 

– інструментом постійного вдосконалення компанії; 

– накопичувачам досвіду у сфері соціальної відповідальності 

бізнесу; 

– механізм забезпечення цілісності Ініціативи Глобального догово-

ру. 

Рекомендовано, щоб Звіт про прогрес був невід’ємною складовою 

річної звітності чи звітів про сталий розвиток компанії. 

Етапи підготовки і подання Звіту про прогрес [1]: 

1. Підготовка повідомлення про досягнутий прогрес. 

2. Поширення Звіту про прогрес серед груп впливу. 

3. Опублікування Звіту про прогрес на веб-сайті Глобального до-

говору. 

Звіт про прогрес не проходить аудит. 

* Принципи Глобального договору ООН: 

1. Права людини: принцип 1) ділові кола повинні підтримувати та поважати захист проголошених на 

міжнародному рівні прав людини; принцип 2) ділові кола не повинні бути причетні до порушень прав 

людини. 

2. Трудові відносини: принцип 3) ділові кола повинні підтримувати свободу об’єднань та реальне 

визнання права на укладання колективних договорів; принцип 4) ділові кола повинні виступати за 

ліквідацію всіх форм примусової праці; Ділові кола повинні виступати за повну ліквідацію дитячої праці; 

принцип 6) ділові кола повинні виступати за ліквідацію дискримінації у сфері праці та зайнятості. 

3. Навколишнє середовище: принцип 7) ділові кола повинні підтримувати підхід до екологічних питань, 

заснований на принципі обережності; принцип 8) ділові кола повинні запроваджувати ініціативи, спря-

мовані на підвищення відповідальності за стан навколишнього природного середовища; принцип 9) 

ділові кола повинні сприяти розвитку і розповсюдженню екологічно безпечних технологій. 

4. Протидія корупції: принцип 10) ділові кола повинні протидіяти всім формам корупції, включаючи 

здирництво та хабарництво. 

2. 

Звіт зі сталого розвитку, підго-

товленого за вимогами системи 

GRI (Глобальної ініціативи зі 

звітності) 

Поширена форма нефінансової звітності і є свого роду стандартом 

у визначенні умов підготовки нефінансової звітності та її показ-

ників. 

Для провідних компаній світу Звіт зі сталого розвитку є основою 

розкриття інформації про досягненні результати компанії із забез-

печення сталого розвитку. 

Основними елементами Звіту зі сталого розвитку є [1]: 

- характеристика компанії та її стратегії; 

- інформація про підходи до управління; 

  

- показники результативності за економічною, екологічною та 

соціальною діяльністю компанії. 

Кінцевою фазою процесу підготовки Звіту зі сталого розвитку є 

його оприлюднення як на корпоративному веб-сайті компанії, так і 

шляхом повідомлення Глобальної Ініціативи зі Звітування про 

підготовлену звітність. 

До цього Звіту можливим є проведення аудиту. 

3. 

Окремий соціальний звіт за по-

казниками, які самостійно 

визначаються компанією 

Нефінансовий звіт довільної форми складається у формі буклетів 

або розміщується на веб-сайтах і містить інформацію про соціальні 

програми, програми з охорони навколишнього середовища 

Дана форма Звіту є дуже зручною для компанії, але не завжди мо-

же забезпечити достовірність даних, які містяться у Звіті та мож-

ливість їх порівняння з даними схожих Звітів інших компаній. 

Оскільки показники в таких Звітах наводяться вибірково на розсуд 

компанії 

Складено за даними [1] 
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Врахувавши якісні характеристики кожної 

форми нефінансової звітності, вважаємо, що 

Звіт про прогрес є найефективнішим форматом 

нефінансового звітування для українських підп-

риємства, які вирішили розпочати цей процес. 

Особливо доцільним він є для представників 

малого і середнього бізнесу.  

Згідно Закону України «Про внесення змін 

до Закону України «Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні» від 05.10.2017 

р. № 2164-19 [2], починаючи з 2018 р. великі і 

середні підприємства повинні складати Звіт про 

управління (за підсумками 2018 р.).  

Звіт про управління – це документ, що міс-

тить фінансову та нефінансову інформацію, яка 

характеризує стан і перспективи розвитку підп-

риємства та розкриває основні ризики і неви-

значеності його діяльності [2]. Середні підпри-

ємства мають право не вказувати нефінансову 

інформацію. 

Міністерство фінансів України Наказом від 

07.12.2018 р. № 982 затвердив Методичні рекомен-

дації щодо складання звіту про управління, в яких 

вказано яку інформацію підприємствам необхідно 

розкривати у Звіті про управління (рис. 2) [3].  

Передбачається, що Звіт про управління зміц-

нить імідж підприємства серед його партнерів, 

споживачів та уряду. Оскільки в такому Звіті 

підприємство у найбільш доступний спосіб доводить 

групам впливу інформацію про свої успіхи та 

перспективи розвитку, описує надійність і ризики 

бізнесу та резерви їх подолання.  

Проаналізувавши нефінансові звіти підприємств 

в Україні, визначено що понад 95% таких звітів 

складені за форматом Звіту про прогрес, а назви 

відрізняються : 

1. Артеріум – Звіт про соціальну відпові-

дальність фармацевтичної Корпорації «Артеріум» 

 
Рис. 2. Інформація, яку підприємствам в Україні необхідно розкривати у Звіті про управління згідно Ме-

тодичних рекомендацій Міністерства фінансів України  

 

2. Астарта Київ – Щорічне інформування 

Глобального договору про досягнуті результати і 

загальний прогрес. 

3. Астеліт – Звіт про корпоративну соціальну 

відповідальність ТОВ «Астеліт» (оператор мобіль-

ного зв'язку life:)). 

4. Воля – Разом до нових висот: Звіт з Прогре-

су групи компаній «Воля». 

5. Галнафтогаз – Глобальний договір ООН. 

Повідомлення про досягнуті результати та загаль-

ний прогрес «Концерну Галнафтогаз». 

6. Гештальт – Звіт про прогрес. 

7. ДТЕК – Енергія лідера: соціальний вимір. 

8. Едіпрес Україна – Щорічне інформування 

«Глобального договору» про досягнуті результати 

і загальний прогрес. 

9. Еріксон – Звіт про прогрес.  

10. Ернст енд Янг Україна – Звіт про соціаль-

ну відповідальність компанії. 

11. Інститут транспорту Нафти – Щорічне ін-

формування «Глобального договору» про досягну-

ті результати і загальний прогрес. 

12. Київстар – Звіт про корпоративну соціаль-

ну відповідальність компанії «Київстар».  

13. Кока-Кола Бевериджес Україна – Звіт про 

прогрес. 

14. Майкрософт Україна – Ініціативи соціаль-

ної відповідальності компанії «Майрософт Украї-

на». 

15. Мрія – Холдинговая компанія «Мрія-

Інвест» – член Глобального договора ООН. 

16. МТС Україна – МТС Україна – член Гло-

бального договору ООН. 

17. Niko – Нефінансове звітування: «Звіт з 

прогресу». 

19. Укрсоцбанк – Бачення перспектив: Звіт 

про виконання принципів Глобального договору 

ООН. 

Інформація, яку підприємствам в Україні необхідно розкривати у 

Звіті про управління 

організаційна структура та опис 

діяльності компанії 

результати діяльності 

ліквідність і зобов'язання 

фінансові інвестиції 

кадрова політика 

корпоративне управління 

дослідження та інновації 

перспективи розвитку 

ризики 

довкілля  
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20. Фокстрот – Звіт з прогресу Групи компа-

ній «ФОКСТРОТ» тощо.  

Більшість вітчизняних підприємств складають 

нефінансові звіти у довільній формі. У багатьох 

випадках показники що використовуються у соці-

альній звітності у сфері стійкого розвитку, пере-

важно є вибірковими і несистемними, які безпосе-

редньо не відповідають основним критеріям соціа-

льного та екологічного розвитку підприємств [4]. 

За рівнем інтеграції виокремлюють два підхо-

ди до складання нефінансових звітів [5]:  

1) у вигляді окремого документа, що описує 

діяльність підприємства в соціальній та екологіч-

ній сферах;  

2) у вигляді тематичного розділу річної звіт-

ності підприємства. 

Переважна більшість європейських компаній 

застосовує перший підхід.  

Ряд вітчизняних підприємств не наважуються 

розпочати процес складання нефінансової звітнос-

ті через відсутність чіткого розуміння цього про-

цесу, який значним чином підпорядкований кон-

цепції соціальної відповідальності бізнесу (СВБ).  

Ознайомившись з ключовими положеннями 

концепції СВБ і важливістю складання нефінансо-

вої звітності, можемо представити етапність прий-

няття рішення про доцільність початку процесу 

нефінансового звітування компанією (рис. 3).  

Після першого етапу компанія формує реаль-

не уявлення рівня зрілості моделі СВБ. Дії керів-

ництва і менеджменту підприємства на другому 

етапі допоможуть зрозуміти необхідність коротко- 

і довгострокового планування стратегії СВБ та її 

вектор. Завдяки цьому підприємству вдасться пра-

вильно побудувати процес нефінансового звіту-

вання та отримати від цього ряд переваг.  

Дослідження даного питання дозволяє зрозу-

міти, що українські підприємства, які мають намір 

виходу і тривалого перебування на європейських і 

міжнародних ринках, бажання співпраці з інозем-

ними партнерами та здійснення своєї бізнес-

діяльності з дотриманням концепції СВБ і прин-

ципів сталого розвитку вже сьогодні повинні поча-

ти складати нефінансову звітність. Адже це важ-

ливий крок до ведення прозорого і відповідально-

го бізнесу, узгодженого з 

міжнародними/європейськими стандартами і є для 

іноземних бізнес-партнерів показником того, що 

підприємство має довгострокову стратегію розви-

тку і заслуговує на довіру. 

Актуальним при цьому є питання підготовки 

висококваліфікованих працівників  

(менеджерів, бухгалтерів, аналітиків, аудито-

рів та ін.), які матимуть необхідні компетенції роз-

робляти і впроваджувати на підприємстві стратегії 

СВБ, забезпечити якісний процес нефінансового 

звітування. 
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Рис. 3. Етапи прийняття рішення про доцільність початку процесу нефінансового звітування 

 

Обов’язковим є і вивчення досвіду європейсь-

ких країн щодо державного регулювання порядку 

складання і подання нефінансової звітності з ме-

тою формування певного бачення до законодавчо-

го регламентування цього процесу в Україні, та-

кож внесення відповідних доповнень в організацію 

і методологію обліку для формування суттєвої 

інформаційної бази для складання нефінансових 

звітів. 
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Abstract 

The present article deals with the calculation of a variable X5 and the gross domestic product of a country. 

Based on calculation results the 3D graphs were plotted, making it possible to visualize the GDP Veu variations 

depending on specific variables. The summary tables allow us to choose the way for easing economic crisis. 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос расчета переменной Х5 и построение для нее трехмерных графиков. 

Полученные значения переменной позволят рассчитать область существования валового внутреннего про-

дукта (ВВП/GDP) Veu и на основе полученной сводной таблицы выбрать пути выхода экономики страны 

из экономического кризиса.  

Keywords: calculation, variable X5, gross domestic product, table, 3D figures, domain Veu. 

Ключевые слова: переменная Х5, валовой внутренний продукт, расчеты, таблица, 3D графики, об-

ласть существования Veu. 

В представленной ниже статье показано, как 

влияют значения четырех переменных на значения 

переменной Х5 и на область существования Veu, 

которая характеризует валовой внутренний про-

дукт (ВВП/GDP). При этом значения переменных 

могут быть постоянными, увеличиваться или 

уменьшаться в 10 раз. Таким образом рассматрива-

ется вопрос изменения построенных трехмерных 

объемов экономической оболочки Veu (ВВП/GDP) 

от различных значений переменных  Veu = f(Х1, 

Х2, Х3, Х4, Х5, Х6).  

Представленные два рисунка 1 и 2 были по-

строены при Х1= Х2= 1..10, Х3= Х4= 1..0,1, Х5= 

2,14..76,17, Х6= 1 и Х1= Х4= 1..0,1, Х2= Х3= 1..10, 

Х5= 2,14..1,04, Х6= 1. Здесь на рисунке 1 изобра-

женный 3D-график для Veu увеличивается в 35,54 

раз, а на рисунке 2 уменьшается в 2,06 раза. 

Рис. 1. Veu = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  Рис. 2. Veu = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  

Для построения двух 3D-графиков на рисун-

ках 3 и 4 были использованы следующие значения 

переменных: Х1= 1..10, Х2= Х3= 1..0,1, Х4= 0,1..1, 

Х5= 1,04..2,14, Х6= 1 и Х1= Х2= Х3= 1..0,1, Х4= 

0,1..1, Х5= 1,04..0,74, Х6= 1. На рисунке 3 пред-

ставленный 3D-график для Veu увеличивается в 

1,36 раз, а на рисунке 4 3D-график для Veu 

уменьшается в 1,41 раз. 
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Рис. 3. Veu = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6 

 
Рис. 4. Veu = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  

 

Следующие рисунки 5 и 6 были построены, 

когда значения переменных были следующими: 

Х1= Х2= Х3= 1..10, Х4= 1..0,1, Х5= 2,14..7,65, Х6= 1 и Х1= 

Х6= 1, Х2= 10..1, Х3= 1..0,1, Х4= 0,1..1, Х5= 7,65..6,44. 

Здесь на рисунке 5 значения Veu увеличиваются в 

3,57 раза, а рисунок 6 имеют минимум 21,34 в точ-

ке 9. 

 
Рис. 5. Veu = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

 
Рис. 6. Veu = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  

 

Следующие рисунки 7 и 8 были построены 

при Х1= 1, Х2= 1..10, Х3= 1..0,1, Х4= Х6= 0,1..1, Х5= 0,76..63,9 

и Х1= 1, Х2= 1..10, Х3= Х4= 1..0,1, Х5= 2,02..24,1, Х6= 

0,1..1. Рисунок 7 показывает, что параметр Veu уве-

личивается значительно в 8363,36 раза, а на ри-

сунке 8 увеличивается в 1190,43 раз.  

 
Рис. 7. Veu = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

 
Рис. 8. Veu = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  

 

Здесь на рисунке 9 показан 3D-график для Veu 

при Х1= 1, Х2= 1..10, Х3=Х4 = Х6= 1..0,1, Х5= 

2,14..24,09, где значения Veu имеют минимум 8,35 в 

точке 2 и максимум 8,88 в точке 3. Следующий рису-

нок 10 дает наглядное представление, что при значе-

ниях переменных Х1= 1..10, Х2= Х6= 1, Х3= 1..0,1, 

Х4= 0,1..1, Х5= 1,04..20,2 значения 3D-графика увели-

чиваются в 19,48 раз.  

Далее на двух рисунках 11 и 12 показаны 3D-

графики для Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6), когда 

переменные были Х1= Х3= 1..10, Х2= Х4= Х6= 1, Х5= 

2,14..2,14 и Х1= Х3= 1..10, Х2= Х6= 1, Х4= 1..0,1, Х5= 

2,14..1,04 соответственно. Здесь на рисунке 11 зна-

чения Veu остаются постоянными и равны 8,98, а 

на рисунке 12 значения Veu уменьшаются в 2,06 

раза. 
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Рис. 9. Veu = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  

 
Рис. 10. Veu = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  

 
Рис. 11. Veu = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  

 
Рис. 12. Veu = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  

 

Два рисунка 13 и 14 были построены при Х1= 

1..10, Х2= Х4= Х6= 1, Х3= 1..0,1, Х 5= 2,14..20,24 и Х1= 1..10, 

Х2= Х6= 1, Х3= Х4= 1..0,1, Х5= 2,14..7,65. В этом приме-

ре представленный 3D-график для Veu на рисунке 

13 увеличивается в 9,45 раз, а на рисунке 14 имеет 

минимум 7,64 в точке 2.  

 
Рис. 13. Veu = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  

 
Рис. 14. Veu = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  

 

Для построения двух 3D-графиков на рисун-

ках 15 и 16 были использованы следующие значе-

ния переменных Х1= 1..10, Х2= 1, Х3= Х6= 1..0,1, 

Х4= 0,1..1, Х5= 1,04..20,2 и Х1= 1..10, Х2= 1, Х3= 

1..0,1, Х4= Х6= 0,1..1, Х5= 0,76..20,2. На рисунке 

15 представленный 3D-график для Veu имеет мак-

симум 4,44 в точке 2, а на рисунке 16 3D-график 

для Veu увеличивается значительно в 2646,18 раз. 

 
Рис. 15. Veu = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  

 
Рис. 16. Veu = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  

 

Следующие рисунки 17 и 18 были построены 

при Х1= 1..10, Х2= 1, Х3= Х4= 1..0,1, Х5= 2,02..7,47, Х6= 0,1..1 

и Х1= Х2= 1..10, Х3= Х4= Х6= 1..0,1, Х5= 2,14..76,14. 

Здесь на рисунке 17 значения Veu увеличиваются 

в 377,9 раз, а на рисунке 18 имеют максимум 18,46 

в точке 5. 
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Рис. 17. Veu = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  

 
Рис. 18. Veu = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  

 
Рис. 19. Veu = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  

 
Рис. 20. Veu = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  

 

Следующие два рисунка 19 и 20 были построены 

при Х1=1..10, Х2=1,Х3= Х4= Х6= 1..0,1, Х5= 2,14..7,62 

и Х1= Х2= Х6= 1..10, Х3= 1..0,1, Х4= 1, Х5= 

2,14..202,43. Как видно на рисунке 19 значения Veu 

уменьшаются в 28,13 раз, а на рисунке 20 увеличивают-

ся значительно в 9475,74 раз.  

На рисунке 21 показан 3D-график для Veu при 

Х1= Х6= 1..10, Х2= 1, Х3= 1..0,1, Х4= 0,1..1, Х5= 

1,04..21,4, где значения Veu увеличиваются в 2061,97 

раз. Из рисунка 22 можно получить наглядное пред-

ставление, что при переменных Х1= Х2= Х6= 1..10, 

Х3= 1..0,1, Х4= 0,1..1 и Х5= 1,04..202,4 значения 3D-

графика увеличиваются очень значительно в 19476,8 

раз.  

 
Рис. 21. Veu = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  

 
Рис. 22. Veu = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  

На двух рисунках 23 и 24 ниже показаны 3D-

графики для Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6), когда 

переменные были Х1= Х2= Х3= Х6= 1..10, Х4= 0,1..1, 

Х5= 1,04..21,43 и Х1= Х2= Х3= Х6= 1..10, Х4= 1..0,1, 

Х5= 2,14..10,39 соответственно. Здесь на рисунке 23 

значения Veu увеличиваются значительно в 2061,97 

раз, а на рисунке 24 значения Veu увеличиваются в 

484,97 раза. 

 
Рис. 23. Veu = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  

 
Рис. 24. Veu = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  
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Следующие два рисунка 25 и 26 были постро-

ены при Х1= Х2= Х3= Х6= 1..10, Х4= 1, Х5= 2,14..21,43 и 

Х1= Х2= Х6= 1..10, Х3= Х4= 1, Х5= 2,14..65,36. Построен-

ный трехмерный график для Veu на рисунке 25 

увеличивается в 577,05 раз, а на рисунке 26 увели-

чивается в 702,37 раза. 

 
Рис. 25. Veu = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  

 
Рис. 26. Veu = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  

 

Для построения двух 3D-графиков на рисун-

ках 27 и 28 были использованы следующие значе-

ния переменных Х1= Х2= Х6= 1..10, Х3= 1, Х4= 0,1..1, 

Х5= 1,04..64,36 и Х1= Х2= Х6= 1..10, Х3= Х4= 1..0,1, Х5= 

2,14..76,5 соответственно. На рисунке 27 представлен-

ный 3D-график для Veu увеличивается значитель-

но в 6192,86 раза, а на рисунке 28 3D-график для 

Veu увеличивается только в 3569,58 раз. 

 
Рис. 27. Veu = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  

 
Рис. 28. Veu = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  

Рисунки 29 и 30 были построены при Х1= Х2= 

Х3= 1..10, Х4= 1..0,1, Х5= 7,10..63,98, Х6= 10..1 и Х1= Х2= 

Х6= 1..10, Х3= 0,1..1, Х4= 1, Х5= 6,64..64,36. На рисунке 29 

значения Veu уменьшаются в 105,03 раз, а на ри-

сунке 30 увеличиваются в 1000 раз. 

 
Рис. 29. Veu = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

 
Рис. 30. Veu = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  

 

Представленные 3D-графики на рисунках 31 и 

32 были построены при следующих значениях пе-

ременных: Х1= Х2= 1..10, Х3= 10..1, Х4= 1, Х6= 0,1..1, Х5= 

0,64..63,9 и Х1= Х2=1..10, Х3= 10..1, Х4= 1, Х5= 6,4..6,44, 

Х6= 0,1..1. Здесь на рис. 31 параметр Veu увеличи-

вается значительно в 8363,36 раза, а на рисунке 32 

имеет максимум 29,21 в точке 9.  

 
Рис. 31. Veu = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  

 
Рис. 32. Veu = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  
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На последнем рисунке 33 был построен 3D-

график для зависимости Veu, когда значения перемен-

ных были Х1= Х3= 10..1, Х2= 1..10, Х4= 1, Х6= 0,1..1, Х5= 

2,02..20,24, из которого видно, что значения Veu увеличи-

ваются достаточно значительно в 1000 раз. 

 
Рис. 33. Veu = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  

 

Ниже представлена сводная таблица 1, где 

показаны расчеты 50 вариантов, которые были 

взяты из произведенных 86 вариантов расчетов. В 

этой таблице все значения параметров Veu (GDP) 

были расположены по степени убывания и сгруп-

пированы по количеству рассматриваемых пере-

менных. Здесь, в нашем случае, величины пара-

метров Veub и Veuf означают начальные и конеч-

ные значения Vеu (GDP) соответственно, которые 

были получены при расчетах. Данное отношение 

Veuf/Veub характеризует, на сколько увеличилось 

(уменьшилось) или осталось без изменения при 

расчетах последнее значение параметра Veuf по 

отношению к начальному Veub. Это отношение 

позволяет выбрать нам те значения переменных 

Х1, Х2, Х3, Х4, Х5 и Х6, при которых происходит 

рост Veu (GDP) даже при экономическом кризисе, 

т.е. когда отношение Veuf/Veub ≥ 1. Здесь также из 

строки 11 можно видеть, что отношение Veuf/Veub 

= 1 это означает, что при воздействии внешних сил 

на экономическую оболочку ее объем остается 

неизменным. В представленной таблице некото-

рые значения переменных в столбах 5 и 6 были 

выделены жирным шрифтом. Это связано с тем, 

что при расчетах значения переменной Х5 оказа-

лись меньше значений Х6, т.е. Х5 < Х6. В этом 

случае эллипсоид превращается из вытянутого в 

сплюснутый и поэтому необходимо будет исполь-

зовать другую формулу расчета объема экономи-

ческой оболочки Veu [1, 2, 3, 4, 5]. Из таблицы 

видно, что чем большее количество переменных 

влияют на объем экономической оболочки, тем 

большее мы получаем значение отношения 

Veuf/Veub. Так, например, в группе с 2 перемен-

ными (строки 1-5) максимальное отношение 

Veuf/Veub равно 105.87 (Veuf/Veub =105.87). Если 

же мы будем использовать все переменные, то 

получим следующее отношение Veuf/Veub = 

19476.88, что и видно из строки 45, т.е. объем эко-

номической оболочки Veu с применением всех 

переменных увеличится в 183.97 раз по сравнению 

с вариантом с двумя переменными. Таким обра-

зом, представленная таблица показывает нам пути 

выхода страны из экономического кризиса и при 

этом ВВП страны может даже значительно увели-

читься. Самым простым вариантом остается, ко-

нечно, вариант с двумя переменными, который 

представлен строками 1-4. Здесь следует сразу 

отметить, что при выборе переменных из таблицы 

необходимо в первую очередь акцентировать вни-

мание на те строки, которые имеют максимальное 

количество единиц [6]. 

По мнению автора, переменную Х2 можно ас-

социировать как денежную массу страны поэтому, 

в первую очередь, следует использовать эту пере-

менную при выходе страны из экономического 

кризиса, т.к. это самый простой и быстрый способ 

насытить экономику страны деньгами путем 

включения печатного станка. Это видно на приме-

рах ведущих стран мира так, в частности, в Аме-

рике было направлено на поддержку экономики в 

сумме 5,2 трлн. долларов [7, 8]. В России, со слов 

министра финансов РФ Силуанова А. Г., потратят 

4,5% ВВП на реализацию мер по ликвидации и 

нейтрализации последствий коронавирусной ин-

фекции для поддержки граждан и отраслей, кото-

рые нуждаются в государственной помощи [9].  

Таким образом, на основе изложенного выше 

материала, правительство любой страны может 

выбрать тот вариант, который позволит выйти из 

любого экономического кризиса с наименьшими 

потерями или даже без них, отталкиваясь от кон-

кретных условии и специфики ее экономики. 
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Таблица 

Статистика переменных для параметров Veub, Veuf , где Veub / Veuf ≥ 1 по убыванию по группам 

№ 

п/п 

Х1, 

ед. 

Х2, 

ед. 

Х3, 

ед. 

Х4, 

ед. 

Х5, 

ед. 

Х6, 

ед. 

Veub…Veuf 

(GDPeub…GDPeuf, $) 

Veuf / Veub 

(GDPeuf /GDPeub) 

 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

2 переменных 

1.  1 1 1 0.99 2.02…2.14 0.1…1 0.08…8.98 105.87 

2.  1 1…10 1 0.99 2.14…20.24 1 8.98…84.82 9.45 

3.  1…10 1 1 0.99 2.14…6.44 1 8.98…26.97 3.00 

4.  1 1 1 0.1…0.99 1.04…2.14 1 4.35…8.98 2.06 

3 переменных 

5.  1…10 1 1 0.99 2.02…6.44 0.1…1 0.08…26.97 317.96 

6.  1 1 1 0.1…0.99 0.76…2.14 0.1…1 0.03…8.98 280.15 

7.  1 1 0.1…1 0.99 6.40…2.14 0.1…1 0.27…8.98 33.50 

8.  1…10 1…10 1 0.99 2.14…63.98 1 8.98…268.07 29.85 

9.  1…10 1 1…0.1 0.99 2.14…20.24 1 8.98…84.82 9.45 

10.  1…4 1…0.7 1 0.99 2.14…2.92 1 8.98…12.23 1.36 

11.  1…10 1 1…10 0.99 2.14…2.14 1 8.98…8.98 1.00 

4 переменных 

12.  1 1 1…0.1 0.1…0.99 0.76…6.44 0.1…1 0.03…26.97 841.38 

13.  1 1…10 1…10 0.99 2.02…6.44 0.1…1 0.08…26.97 317.96 

14.  1 1 1…10 0.1…0.99 0.76…0.95 0.1…1 0.03…4.00 124.65 

15.  1 1 1…0.1 0.99…0.1 2.02…2.51 0.1…1 0.08…10.52 124.01 

16.  1 1…10 1…0.1 0.1…0.99 1.04…63.98 1 4.35…268.07 61.56 

17.  1…10 1 1…0.1 0.1…0.99 1.04…20.24 1 4.35…84.82 19.48 

18.  1 1…10 1…0.1 0.99…0.1 2.14…24.10 1 8.98…100.97 11.24 

19.  1…10 1…10 1…10 0.99 2.14…20.24 1 8.98…84.82 9.45 

20.  1 1…10 1…10 0.1…0.99 1.04…6.44 1 4.35…26.97 6.19 

21.  2…10 1 0.9…0.1 0.89…0.1 1.82…7.65 1 7.64…32.05 4.19 

22.  1…5 1…0.6 1…0.6 0.99 2.14…3.57 1 8.98…14.98 1.67 

23.  1 2…10 2…10 0.89…0.1 1.74…2.51 1 7.31…10.52 1.44 

24.  1 2…1 0.2…0.1 0.89…0.99 5.09…6.44 1 21.34…26.97 1.26 

5 переменных 

25.  1…10 1…10 1…0.1 0.99 2.14…202.43 1…10 8.98…84817.52 9445.74 

26.  1 1…10 1…0.1 0.1…0.99 0.76…63.98 0.1…1 0.03…268.07 8363.36 

27.  1…10 1…10 1 0.1…0.99 1.04…64.36 1…10 4.35…26968.53 6192.86 

28.  1…10 1…10 1 0.99 2.02…66.98 0.1…1 0.08…268.07 3160.54 

29.  1…10 1…10 1 0.99 2.14…64.36 1…10 8.98…26968.53 3003.36 

30.  1…10 1 1…0.1 0.1…0.99 0.76…20.24 0.1…1 0.03…84.82 2646.18 

31.  1…10 1 1…0.1 0.1…0.99 1.04…21.43 1…10 4.35…8979.44 2061.97 

32.  1 1…10 1…0.1 0.99…0.1 2.02…24.10 0.1…1 0.08…100.97 1190.43 

33.  1…10 1…10 1…10 0.99 2.02…20.24 0.1…1 0.08…84.82 1000.00 

34.  1…10 1…10 1…10 0.99 2.14…21.43 1…10 8.98…8979.44 1000.00 

35.  1 1…10 1…10 0.1…0.99 0.76…6.64 0.1…1 0.03…26.97 841.38 

36.  1…10 1 1…0.1 0.99…0.1 2.02…7.65 0.1…1 0.08…32.05 377.90 

37.  1 1…0.1 1…0.1 0.1…0.99 0.77…0.95 0.1…1 0.03…4.00 124.65 

38.  1…9 10…2 10…2 0.99 6.40…8.61 0.1…0.9 0.27…29.21 108.96 

39.  1…10 1…10 1…0.1 0.99…0.1 2.14…76.17 1 8.98…319.17 35.54 

40.  1…10 1…10 1…10 0.1…0.99 1.04…20.24 1 4.35…84.82 19.48 

41.  1…0.1 1…10 1…0.1 0.1…0.99 1.04…20.24 1 4.35…84.82 19.48 

42.  1…10 1…10 1…10 0.99…0.1 2.14…7.65 1 8.98…32.05 3.57 

43.  1…10 1…0.1 1…0.1 0.1…0.99 1.04…2.14 1 4.35…8.98 2.06 

44.  1…10 1 1…0.9 0.1…0.19 1.04…1.31 1…0.9 4.35…4.44 1.02 

Все переменные 

45.  1…10 1…10 1…0.1 0.1…0.99 1.04…202.43 1…10 4.35…84817.52 19476.88 

46.  1…10 1…10 1…0.1 0.99…0.1 2.14…76.50 1…10 8.98…32052.83 3569.58 

47.  1…10 1…10 1…10 0.1…0.99 0.76…20.24 0.1…1 0.03…84.32 2646.18 

48.  1…10 1…10 1…10 0.1…0.99 1.04…21.43 1…10 4.35…8979.44 2061.97 

49.  1…10 1…10 1…10 0.99…0.1 2.14…10.39 1…10 8.98…4354.78 484.97 

50.  1…5 1…5 1…0.5 0.99…0.59 2.14…12.24 1…0.6 8.98…18.46 2.06 
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Abstract 

The articles analyze the problems in the system of state financial support of enterprises of the agricultural 

sector of the Ukrainian economy. It is concluded that the imperfect system of state financial support of the 

agricultural sector of Ukraine's economy, the lack of consistent and stable policy on agricultural sectors, 

untimely support and the corresponding low level of development of these funds are restraining factors for the 

development of the industry. 

For the effective development of the agricultural sector of the economy of Ukraine and increase the 

competitiveness of enterprises in the industry it is necessary to streamline the processes of public financing of 

agriculture in the direction of systematization, regulation and consistency of public financial policy. 

Анотація 

В статті аналізуються проблеми в системі державної фінансової підтримки підприємств аграрного 

сектора економіки України. Зроблено висновки, що недосконала система державної фінансової підтрим-

ки аграрного сектора економіки України, відсутність послідовної стабільної політики щодо галузі сільсь-

кого господарства, несвоєчасність надання підтримки та відповідно низький рівень освоєння цих коштів

є стримуючими чинниками розвитку галузі.  
Для ефективного розвитку аграрного сектору економіки України та підвищення конкурентоспромо-

жності підприємств галузі необхідно впорядковувати процес державного фінансування сільського госпо-

дарства в бік системності, урегульованості та послідовності заходів державної фінансової політики підт-

римки. 

Keywords: agricultural sector of the economy, agriculture, financial support, budget subsidies, state budget, 

financing, financial policy 
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Основою сталого й ефективного розвитку аг-

рарного сектору в Україні є забезпечення на дер-

жавному рівні умов сприяння конкурентоспромо-

жності підприємств, їх продукції на внутрішньому 

та зовнішньому ринках і визначення пріоритетнос-

ті галузі сільського господарства в забезпеченні 

продовольчої та національної безпеки країни. То-

му зростання потенціалу розвитку аграрного сек-

тору України значною мірою залежить від напря-

мів сприятливої аграрної політики та активної уча-

сті держави в її формуванні та реалізації, в тому 

числі через механізм державної фінансової підт-

римки.  

Мета статті полягає у визначенні ролі галузі 

сільського господарства у розвитку економіки Ук-

раїни та забезпеченні світової продовольчої безпе-

ки та висвітленню проблем в системі державної 

фінансової підтримки підприємств аграрного сек-

тора економіки. 

Державна фінансова підтримка аграрного сек-

тору є невід’ємною складовою системи заходів із 

забезпечення продовольчої та національної безпе-

ки будь-якої країни в світовій, а також у вітчизня-

ній практиці.  

Україна, маючи сприятливі природно-

кліматичні умови для вирощування переважної 

більшості сільськогосподарських культур і потуж-

ний людський потенціал, безумовно є аграрною 

державою, яка впродовж останніх років демонст-

рує лідируючі позиції в експортному потенціалі 

країн світу, що дозволяє Україні не лише забезпе-

чити власну продовольчу безпеку, а й стати актив-

ними гравцем на світовому ринку продовольства. 

Так, у 2019 році Україна продовжила займати 

чільні місця у світовому рейтингу експортерів ок-

ремої сільськогосподарської продукції. Згідно з 

оперативними даними Державної служби стати-

стики України та Міжнародного торгового центру 

(ITC), вона традиційно зберегла за собою перше 

місце за обсягами експорту соняшникової олії…, 

стала другою серед країн – експортерів ячменю, 

ріпаку, свіжого гороху, проса, макухи та шроту, 

посиливши свої позиції по більшості з цих видів 

продукції. В світовому рейтингу світових експор-

терів пшениці Україна піднялася з 5 на 4 місце, 

збільшивши експорт зернової на 22%. [1]. 

Ключова роль аграрного сектора в економіці 

України підтверджується значною питомою вагою 

сільськогосподарської продукції у ВВП (близько 

14%). Разом з тим, обсяги фінансової підтримки 

галузі сільського господарства бажають кращого. 

Згідно з українським законодавством питома вага 

видатків на фінансування сільського господарства 

має становити не менше 5% видаткової частини 

Державного бюджету.  

Аналізуючи в процентному відношенні обся-

ги видатків державного бюджету України, можна 

відмітити скорочення частки фінансування профі-

льного Міністерства із 2,4% в 2013 р. до 1,4% в 

2018 р. 

Бюджетним кодексом України установлено, 

що у 2017–2021 роках щорічний обсяг коштів 

Державного бюджету України, які спрямовуються 

на державну підтримку сільськогосподарських 

товаровиробників, становить не менше 1 відсотка 

випуску продукції у сільському господарстві. 

У більшості розвинених країн, незважаючи на 

незначну частку у загальній структурі економіки, 

аграрному сектору приділяється особлива увага, а 

напрями аграрної політики, насамперед, спрямо-

вані на забезпечення його конкурентоспромож-

ності шляхом збалансованого розвитку галузей 

сільського господарства й усіх категорій сільсько-

господарських товаровиробників. При цьому акти-

вно розвивається сфера переробки, а також 

зберігання, транспортування й реалізації сільсько-

господарської продукції. 

У деяких країнах державні фінансові вкла-

дення в сільське господарство в 1,5-2 рази пере-

вищують ринкову вартість його продукції [2]. 

Україна, як і більшість європейських країн, 

здійснює заходи з надання державної підтримки 

аграрному сектору економіки. До 2017 року понад 

90% всієї підтримки становили податкові пільги 

(непряма державна підтримка). Це пільги єдиного 

податку 4-ї групи (або фіксований сільськогоспо-

дарський податок до 2015 року) та спеціального 

режиму оподаткування податком на додану вар-

тість (ПДВ) для сільськогосподарських підпри-

ємств. Згідно зі спеціальним режимом ПДВ, аг-

рарії мали право не перераховувати його до бюд-

жету, а залишати на спецрахунках для 

відшкодування вхідного ПДВ та на інші виробничі 

цілі.  

Починаючи з 2017 року Україна відмовилася 

від непрямої державної підтримки в сільському 

господарстві та почала більш широко запроваджу-

вати механізми прямої державної підтримки сіль-

ськогосподарських товаровиробників. 

Законом України «Про Державний бюджет 

України на 2020 рік» [3] Мінекономіки передбаче-

но видатки загального фонду в сумі 4 млрд грн за 

бюджетною програмою 

КПКВК 1201150 «Фінансова підтримка сільгос-

птоваровиробників» в межах якої визначено на-

ступні напрями, а саме: 

- державна підтримка розвитку тваринни-

цтва та переробки сільськогосподарської про-

дукції; 

- фінансова підтримка розвитку фермерсь-

ких господарств; 

- часткова компенсація вартості сільсько-

господарської техніки та обладнання вітчизняного 

виробництва; 

- фінансова підтримка заходів в агропроми-

словому комплексі шляхом здешевлення кредитів 

- фінансова підтримка розвитку садів-

ництва, виноградарства та хмелярства; 

- надання сімейним фермерським господар-

ствам додаткової фінансової підтримки через ме-
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ханізм доплати на користь застрахованих осіб — 

членів/голови сімейного фермерського господарс-

тва єдиного внеску на загальнообов’язкове держа-

вне соціальне страхування. 

Державна підтримка розвитку тваринництва 

та переробки сільськогосподарської продукції на-

цілена на збільшення обсягів виробництва сільсь-

когосподарської продукції, підвищення продукти-

вності в сільському господарстві, сприяння розви-

тку аграрного ринку та забезпечення продовольчої 

безпеки. Згідно цього напряму держава відшкодо-

вує вартість об’єктів, профінансованих за рахунок 

залучених банківських кредитів. Також здійсню-

ється доплата різниці часткового відшкодування 

вартості або компенсації, яка не виплачена 

у 2019 році. За результатами програми очікується 

введення в експлуатацію понад 100 тваринницьких 

ферм та комплексів, створення 1700 додаткових 

робочих місць, збільшення продуктивності корів 

на 1,5%, виробництво сільськогосподарськими 

підприємствами молока – на 0,5% та м’яса – 

на 0,5%. 

В межах фінансової підтримки розвитку фер-

мерських господарств, надається бюджетна дота-

ція за утримання корів (5 тис. грн, але не більше 

ніж 250 тис. грн фермерського господарства, у 

власності яких перебуває від 5 корів, ідентифіко-

ваних та зареєстрованих відповідно до законодав-

ства, за кожну наявну, станом на 01 липня поточ-

ного року корову); часткова компенсація витрат, 

пов’язаних з наданими сільськогосподарськими 

дорадчими послугами (виплата 90% вартості, але 

не більше ніж 10 тис. грн с/г дорадчим службам); 

бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних 

угідь (1 га) – новоствореним фермерським госпо-

дарствам (3 тис. грн на 1 га, але не більше 60 тис. 

грн на одне фермерське господарство); сільського-

сподарському обслуговуючому кооперативу, до 

складу якого входять одне і більше фермерських 

господарств, шляхом відшкодування 70% вартості 

вітчизняної техніки та обладнання, придбаної, як 

за власні кошти, так і за кредитні (до 3 млн, на 

один кооператив). 

У 2020 р. було передбачено 380 млн грн, ну-

льове освоєння коштів. Скорочення запланованих 

обсягів фінансової підтримки розвитку фермерсь-

ких господарств та нульове фактичне освоєння 

цих коштів в 2020 р. засвідчує лобіювання інтере-

сів великих підприємств в Україні, а не підпри-

ємств малого і середнього бізнесу.  

Щодо наступного напряму програми - частко-

вої компенсації вартості сільськогосподарської 

техніки та обладнання вітчизняного виробництва, 

то даний механізм визначено постановою Кабінету 

Міністрів України від 01 березня 2017 року №130 

«Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для частко-

вої компенсації вартості сільськогосподарської 

техніки та обладнання вітчизняного виробництва 

(із змінами внесеними постановою КМУ від 03 

березня 2020 року № 195). Метою напряму є спря-

мування бюджетних коштів на забезпечення сіль-

ськогосподарських товаровиробників вітчизняною 

технікою та обладнанням для агропромислового 

комплексу шляхом здійснення часткової компен-

сації вартості техніки та обладнання, що закуплені 

у вітчизняних виробників та/або їх дилерів. В ос-

нові механізму - відшкодовання 25% вартості тех-

ніки згідно переліку, лише не буде додаткових 

виплат для фермерських господарств у розмірі 

15%.  

У 2020 році передбачено 437 млн грн. частко-

вої компенсації вартості сільськогосподарської 

техніки та обладнання вітчизняного виробництва, 

з них аграрії отримали лише 152 млн 

грн. компенсації за придбану техніку.  

Наступний напрям підтримки - фінансова під-

тримка заходів в агропромисловому комплексі 

шляхом здешевлення кредитів. спрямовуються 

суб’єктам господарювання агропромислового 

комплексу на часткову компенсацію відсоткової 

ставки за залученими у національній валюті бан-

ківськими кредитами. Компенсації підлягають від-

соткові ставки за: короткостроковими кредитами, 

залученими для покриття виробничих витрат; се-

редньостроковими і довгостроковими кредитами, 

залученими для придбання основних засобів сіль-

ськогосподарського виробництва, здійснення ви-

трат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією 

виробничих об’єктів сільськогосподарського при-

значення, а також для будівництва і реконструкції 

виробничих об’єктів (у тому числі сховищ для 

зберігання овочів, фруктів та ягід). 

Встановлено, що в 2020 р. із 1,2 млрд. грн. пе-

редбачених коштів на фінансову підтримку заходів 

в агропромисловому комплексі шляхом здешев-

лення кредитів – освоєно лише 125 млн грн.  

Фінансова підтримка розвитку садівництва, 

виноградарства та хмелярства надається з метою 

стимулювання збільшення площ насаджень, обся-

гів виробництва плодово-ягідної продукції, вино-

граду та хмелю, нарощування потужностей із їх 

зберігання та переробки. Механізм і напрями на-

дання такої підтримки визначено постановою Ка-

бінету Міністрів України від 15 липня 2005 року 

№ 587 «Про затвердження Порядку використання 

коштів, передбачених у державному бюджеті для 

розвитку виноградарства, садівництва і хмелярст-

ва» . 

Порядок використання коштів, передбачених 

у державному бюджеті для розвитку виноградарс-

тва, садівництва і хмелярства передбачає надання 

компенсації за: 

- придбаний садивний матеріал плодово-

ягідних культур, винограду та хмелю (після закла-

дення насаджень у розмірі до 80 відсотків вартості 

(без урахування податку на додану вартість); 

- проведені роботи із спорудження шпалери і 

встановлення систем краплинного зрошення та 

придбання матеріалів, необхідних для проведення 

таких робіт (далі – проведені роботи), у розмірі до 

30 відсотків вартості (без урахування податку на 

додану вартість) (після повного завершення мон-

тажних робіт); 

- нове будівництво та реконструкцію холоди-

льників для зберігання плодів, ягід, столових сор-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/130-2017-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/130-2017-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/130-2017-%D0%BF
https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=db6ade26-b223-4214-9caf-b9f8b73b4d28&tag=KomisiiaZFormuvanniaPerelikuVitchiznianoiTekhnikiTaObladnanniaDliaAgropromislovogoKompleksu-VartistYakikhChastkovoKompensutsiaZaRakhunokKoshtivDerzhavnogoBiudzhetu
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тів винограду та хмелю власного виробництва, 

цехів первинної переробки технічних сортів вино-

граду, плодів та ягід власного виробництва, 

об’єктів із заморожування плодів та ягід виробни-

кам, які вирощують плоди та ягоди, у розмірі до 30 

відсотків вартості (без урахування податку на до-

дану вартість); 

- придбані лінії товарної обробки плодів та 

ягід виробникам, які вирощують плоди та ягоди, 

автоматизовані лінії з висушування плодів, ягід та 

хмелю власного виробництва, лінії з переробки 

власновирощених плодів, ягід та технічних сортів 

винограду на соки, пюре, виноматеріали (далі - 

лінії) у розмірі до 30 відсотків вартості (без ураху-

вання податку на додану вартість) після завершен-

ня пусконалагоджувальних робіт; 

- придбані техніку та обладнання (зокрема 

іноземного виробництва, які не виробляються в 

Україні) для проведення технологічних операцій у 

виноградарстві, садівництві і хмелярстві згідно з 

визначеним Мінекономіки переліком (далі - техні-

ка та обладнання) у розмірі до 30 відсотків вартос-

ті (без урахування податку на додану вартість). 

 Сума бюджетних коштів, яка надається про-

тягом одного бюджетного року суб’єкту господа-

рювання та пов’язаним із ним особам за даними 

напрямами державної підтримки не мо-

же перевищувати 25 млн гривень. 

Бюджетні кошти не надаються суб’єктам гос-

подарювання, яких визнано банкрутами або пору-

шено щодо них справу про банкрутство, які пере-

бувають у процесі реорганізації чи ліквідації або 

мають прострочену більш як півроку заборгова-

ності за податками та зборами, що контролюються 

контролюючими органами. 

Ще один напрям - надання сімейним фермер-

ським господарствам додаткової фінансової 

підтримки через механізм доплати на користь за-

страхованих осіб - членів/голови сімейного фер-

мерського господарства єдиного внеску на загаль-

нообов’язкове державне соціальне страхування 

передбачає, що право на отримання доплати ма-

ють члени/голова сімейного фермерського госпо-

дарства без статусу юридичної особи. 

Доплата надається у таких розмірах: 

0,9 мінімального страхового внеску - перший рік; 

0,8 мінімального страхового внеску - другий рік; 

0,7 мінімального страхового внеску - третій рік; 

0,6 мінімального страхового внеску - четвертий 

рік; 

0,5 мінімального страхового внеску - п’ятий рік; 

0,4 мінімального страхового внеску - шостий рік; 

0,3 мінімального страхового внеску - сьомий рік; 

0,2 мінімального страхового внеску - восьмий 

рік; 

0,1 мінімального страхового внеску - дев’ятий 

та десятий роки. 

Доплата надається членам/голові сімейного 

фермерського господарства виключно за умови, 

що вони сплачують внесок у сумі не менш як: 

0,1 мінімального страхового внеску - перший рік; 

0,2 мінімального страхового внеску - другий рік; 

0,3 мінімального страхового внеску - третій рік; 

0,4 мінімального страхового внеску - четвертий 

рік; 

0,5 мінімального страхового внеску - п’ятий рік; 

0,6 мінімального страхового внеску - шостий рік; 

0,7 мінімального страхового внеску - сьомий рік; 

0,8 мінімального страхового внеску - восьмий рік; 

0,9 мінімального страхового внеску - дев’ятий та 

десятий роки. 

Отже, право на отримання доплати отримають 

лише члени/голова сімейного фермерського гос-

подарства без статусу юридичної особи, яке за-

реєстроване платником єдиного податку четвертої 

групи. Разом із тим, такого права на отримання 

доплати не матимуть члени/голова сімейного фер-

мерського господарства, які підлягають 

страхуванню на інших підставах або звільняються 

від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування та не беруть доб-

ровільної участі у системі загальнообов'язкового 

державного соціального страхування. 

В цілому аналізуючи обсяги фінансування пе-

редбаченого Держбюджетом-2020 на державну 

фінансову підтримку аграріїв в межах бюджетної 

програми КПКВК 1201150 «Фінансова підтримка 

сільгосптоваровиробників» встановлено, що було 

передбачено менше коштів (4 млрд грн.) в порів-

нянні з минулим 2019 р. (5909 млн. грн.), зокрема, 

скорочення запланованих обсягів фінансування 

відбулося за такими напрямами: фінансова підт-

римка розвитку фермерських господарств - вдвічі 

(з 800 млн. грн до 400 млн грн), державна підтри-

мка розвитку тваринництва та переробки сільсько-

господарської продукції - в 3,5 раза (з 3500 млн 

грн до 1000 млн грн) [4]. 

Зростання обсягів фінансування передбача-

лось за такими напрямами як фінансова підтримка 

заходів в АПК (з 127,2 млн грн до 1200 млн грн) та 

незначне зростання обсягів часткової компенсації 

вартості сільськогосподарської техніки та облад-

нання вітчизняного виробництва (з 881,8 млн грн 

до 1000 млн грн). Однак, реально за вказаними 

двома напрямами, на початок серпня 2020 р. осво-

єння коштів становило лише 10,4% (125 млн грн із 

1200 млн. грн.) та 15,2% (152 млн грн. із 1000 млн 

грн.) передбачених [4]. 

В цілому за 9 місяців (на кінець ІІІ кварталу) 

2020 року освоєно по факту за всіма напрямами - 

лише 1107 млн грн із запланованих 4000 млн грн., 

тобто державна фінансова підтримка використана 

всього на 27,69% запланованого обсягу [4]. 

 Таким чином, згідно стану освоєних коштів 

(27,69% на кінець ІІІ кварталу), виходить, що реш-

та обсягу державної підтримки галузі АПК припа-

дає на ІV квартал, що є недоречним через наяв-

ність власних коштів від реалізації сільськогоспо-

дарської продукції та формування доходів 

аграрних підприємств в Україні. 

Недосконала система державної фінансової 

підтримки аграрного сектора економіки України, 

відсутність послідовної стабільної політики щодо 

галузі сільського господарства, несвоєчасність 

надання підтримки та відповідно низький рівень 
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освоєння цих коштів є стримуючими чинниками 

розвитку галузі.  
Висновки. Сільське господарство України 

характеризується підвищеною потребою в держа-

вному регулюванні та підтримці, що обумовлено 

низькою конкурентоспроможністю сільськогоспо-

дарських товаровиробників, значною собівартістю 

виробленої продукції, зниженням інвестицій у га-

лузь. Здійснення аграрної політики із застосуван-

ням ринкових важелів вимагає великомасштабних 

державних витрат. Аналізуючи інвестування агра-

рного сектора західних країн, можна відмітити, що 

держава інвестує значні обсяги фінансових ресур-

сів для розвитку конкурентоспроможного агроп-

ромислового виробництва.  

Для ефективного розвитку аграрного сектору 

економіки України та підвищення конкуренто-

спроможності підприємств галузі необхідно впо-

рядковувати процес державного фінансування 

сільського господарства в бік системності, урегу-

льованості та послідовності заходів державної фі-

нансової політики підтримки. 

Отже, агропромислове виробництво й аграр-

ний ринок не можуть успішно функціонувати без 

постійного державного регулювання. Державне 

регулювання аграрного сектора економіки шляхом 

усебічної підтримки сільськогосподарських това-

ровиробників є пріоритетним напрямом аграрної 

політики більшості розвинених країн. При цьому 

використовується багато економічних важелів 

(платежі з бюджету, компенсації витрат виробниц-

тва, підтримка цін, субсидії на вдосконалення ви-

робничої структури, розробка і здійснення різно-

манітних програм), дія яких створює сприятливу 

кон’юнктуру для забезпечення стійкого функціо-

нування аграрного сектора та формування ефекти-

вної 

соціально-виробничої інфраструктури в сільській 

місцевості. Саме різноманітність форм і методів 

державного регулювання розвитку аграрного сек-

тора забезпечує 

дієвий результат, що сприятиме поліпшенню фі-

нансування важливої галузі, яка є гарантом продо-

вольчої та національної безпеки. 
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Abstract 

The article describes the development of a centralized data base of medical images for a polyclinic. This 

system is based on Microsoft Access Software and is designed to save doctors ' time and modernize the medical 

care process.  
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mation complex 

Modern medical practice cannot function without 

automation tools that use innovative computer methods 

of information processing. In the process of studying 

the automation complex of the polyclinic of the 

Ochapovsky regional clinical hospital (Krasnodar) it 

was found that this automation system lacks technologies 

for centralized storage and processing of medical 

images. In total, three types of medical images are 

used in the activities of the polyclinic: 

1) image of scanned sections of EMRI scanners;  

2) individual images of ultrasound organs; 

3) radiographs. 

The first two types of images can be obtained 

immediately in electronic form in the process of 

diagnostic research, radiographs are obtained in the 

form of photographic images and require digitization 

using specialized scanners. When analyzing the type 

images, it was decided to set the following image 

formats for each of the types: 

1) for tomographs - DICOM.3 format;  

2) for ultrasound devices - gif image format;  

3) for x-rays in scanned form - tiff format. 

This choice was due to the software capabilities of 

the equipment available in the clinic. A further step in 

the modernization of the information system was the 

definition of the format and structure of repositories, 

as well as linking the indexes of these repositories 

to the scheme of the information base. Since the 

information base was created with the help of Mi-

crosoft Access SOFTWARE, the integration of images 

into the structure of the database file in the MDB 

format was impractical. After analyzing the capabilities 

of the system, it was decided to store images in the 

form of indexed directories for each type of image. As 

an index, we used a unique identifier consisting of 

three parts: the patient index identifier, the survey 

index identifier, and data time stamp. Thus, regardless 

of the type of survey, its frequency, it is always possi

ble to uniquely divide diagnostic images for each pa-

tient. 

During the modernization of the software of the 

automated control system of the polyclinic, the au-

thors of the article made the following changes: 

1) software modules for exporting images to the 

polyclinic database were added to the APM of diag-

nostic offices;  

2) automated forms for entering information 

about the examination were created; 

3) on-screen forms for searching and calling ex-

ternal medical image viewing programs were added to 

the APM of polyclinic doctors; 

4) a software module was created, allows you to 

include a link to a medical image in the database in the 

printed form of a description of the anamnesis and 

diagnosis. 

As a result of the work done, a positive effect 

was obtained in the form of saving time of medical 

specialists in describing the history of the disease and 

making a diagnosis. According to preliminary esti-

mates, this effect can reduce the patient's admission 

time by 11-13 %. 
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Abstract 

Non-alcoholic fatty liver disease is one of the most common liver diseases in developed countries. The main 

predictors of non-alcoholic fatty liver disease - obesity and metabolic syndrome - are associated with the 

procoagulant state. Decreased fibrinolytic activity of blood is observed in patients with hypertension and 

nonalcoholic fatty liver disease and may cause to trombogenic complication lika ischemic stroke, myocardial 

infarction. 

Keywords: non-alcoholic fatty liver disease; hypertension; plasma hemostasis; anticoagulant 

hemostasis, fibrinolytic activity; hypertension. 

Background 

According to the European Society of Cardiology 

(ESC) in 2018, there are currently limited data on the 

prevalence of hypertension (HT), it is estimated that 

about 30-45% of the general population have HT, with 

a sharp increase in its frequency with age [1]. 

The relationship between blood pressure (BP) 

and cardiovascular disease (CVD), which lead to fatal 

consequences, has been confirmed in a large number 

of observational studies [2, 3]. 

According to the concept of the European Society 

of Cardiology (ESC), the European Heart Society 

(ESH) and the European Society of Atherosclerosis 

(EAS), only a small proportion of the hypertensive 

population has an isolated increase in blood pressure, 

while most patients have additional risk factors. In the 

case of their simultaneous presence, elevated blood 

pressure and other risk factors may exacerbate each 

other, leading to an increase in the overall risk of 

CVD, which exceeds the sum of its individual 

components [1]. 

In addition, the development of hypertension 

(HT) is closely related to weight gain, with a more 

significant factor in the emergence and progression of 

hypertension is a proportionally high content of 

visceral adipose tissue [4]. 

In turn, obesity is the most significant factor 

associated with nonalcoholic fatty liver disease 

(NAFLD). According to numerous studies, an increase 

in body mass index (BMI) is an independent predictor 

of the formation of fatty infiltration of the liver [4]. 

Although the prevalence of NAFLD is almost 

associated with the obesity epidemic and is often 

simplistically presented as a "hepatic manifestation of 

metabolic syndrome", it is a much more complex 

disease process that can also occur in obese and non-

clinically metabolic patients [5]. . 

Over the last decade, it has been shown that the 

clinical burden of NAFLD is not limited to hepatic 

morbidity and mortality. There is growing evidence 

that NAFLD is a multisystem disease that affects the 

function of extrahepatic organs [6]. NAFLD should be 

considered not only as a specific liver disease, but also 

as an early mediator of systemic diseases. 

The general profile of hemostasis in patients with 

non-cirrhotic NAFLD has prothrombotic features 

(hypofibrinolysis and prothrombotic structure of the 

fibrin clot), and, according to Potze W., is most likely 

due to obesity. Fibrinolytic potential of plasma 

decreases with excess body weight and non-cirrhotic 

NAFLD [7]. 

Most clinical studies have focused on 

understanding how liver disease leads to 

complications such as bleeding or thrombosis. Very 

few studies have systematically evaluated the 

prothrombogenic changes that accompany NAFLD. 

Determining the exact mechanism of activation of the 

coagulation cascade after liver damage does not fully 

take into account the full range of hemostatic changes 

that occur in the event of liver pathology. There is a 

need for a complete description of the hemostatic 

system [8]. Despite the large number of works on HT 

and NAFLD, many fundamentally important issues 

remain unexplored. There is growing evidence of a 

close link between traditional cardiovascular risk 

factors such as diabetes, HT or hyperlipidemia, and 

increased thrombosis, which are characterized by 

hypercoagulation, hypofibrinolysis, and increased 

platelet reactivity [4]. However, the state of the 

fibrinolytic and anticoagulant systems of hemostasis 

in comorbid patients with HT combined with NAFLD 

has not been directly studied. 

Objective. To determine the state of 

anticoagulant and fibrinolytic activity of blood in 
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patients with hypertension, non-alcoholic fatty liver 

disease and their combination in order to assess the 

state of anticoagulant potential of blood in this cohort 

of patients. 

Materials and methods. The study was 

conducted on the clinical basis of the Department of 

Propaedeutics of Internal Medicine №1 Bogomolets 

National Medical University of the Kyiv Clinical 

Hospital by Rail №2 Branch of the Health Care Center 

of PJSC Ukrainian Railways. 152 patients were 

examined: 72 men and 80 women. Patients were 

divided into groups: Group I - patients with stage II 

HT without signs of liver damage (46 people, median 

and interquartile range of the subjects were 58.0 [51.0; 

63.0] years); Group II - patients with NAFLD without 

HT (54 people; 54.0 [43.0; 58.0] years); Group III - 

patients with stage II HT with NAFLD (52 people; 

57.50 [48.0; 64.5] years). The control group consisted 

of 15 practically healthy individuals comparable in 

age and sex (49.0 [42.0; 55.0] years), who underwent 

a preventive examination. 

To achieve this goal, the study of anticoagulant 

and fibrinolytic units was carried out by special 

laboratory tests. Fibrinolytic activity of the blood was 

studied by determining Hagemann (XII-a) -dependent 

fibrinolysis (CZF) and plasminogen (PG), and the 

state of the anticoagulant link of hemostasis by 

analysis of protein C (PS) and antithrombin III (AT 

III). The critical level of significance in testing 

statistical hypotheses was assumed to be 0.05. Non-

parametric statistical methods were used to analyze 

the indicators of anticoagulant and fibrinolytic 

hemostasis: U-Mann-Whitney test, Kruskal-Wallis 

test (Kruskal-Wallis H-test), as small sample sizes 

were used, and the values in the groups did not obey 

the law. 

Results. We analyzed the state of anticoagulant 

and fibrinolytic components of the hemostasis system 

in patients with stage II HT, NAFLD and their com-

bined course. 

Analysis of the level of antithrombin III (AT III) 

showed that significant differences from the control 

were found only in patients of group I, their index was 

12.3% (p<0.01) less than the control values. Patients 

with NAFLD did not show a statistically significant 

difference from the control group. However, when 

compared with patients with HT II, it was shown that 

AT III was lower in this cohort of patients, the differ-

ence was 16.5% (p<0.001) against the group of 

NAFLD and 25.3% (p<0.001) compared with indica-

tors in the comorbid course. 

The level of protein C (PS), as well as the previ-

ous indicator of the anticoagulant link, was also sup-

pressed only in patients with HT II, it was 21.3% 

(p<0.01) lower than in healthy individuals, and did not 

differ from control values among patients with 

NAFLD from groups II and III. Accordingly, among 

patients with HT II. the level of PS was lower by 

23.2% (p<0.001) compared with the values of patients 

with NAFLD and by 19.5% (p<0.01) relative to the 

comorbid course. 

Table 1 

Indicators of fibrinolytic and anticoagulant activity of blood in patients of the studied groups, (Ме 

[25%;75%]) 

Indicators Control HT (I) NAFLD (II) NAFLD + HT (III) р1-2 р1-3 р2-3 

AT ІІІ, % 
90,0 

[80,0; 110,0] 

79,8** 

[74,3; 85,3] 

93 

[87,0; 101,0] 

100 

[92,0; 108] 
p<0,001 p<0,001 p>0,05 

PC, % 
99,5 

[87; 120] 

82,0** 

[72,0; 92,0] 

101,0 

[79,0; 116] 

98 

[81,0; 109,0] 
p<0,001 p<0,01 p>0,05 

HDF, min 
8,0 

[7,0; 11,0] 

14,5*** 

[11,5; 17,5] 

14,0*** 

[12,0; 18,0] 

19,0*** 

[15,5; 25,0] 
p>0,05 p<0,001 p<0,001 

PG, % 
90,0 

[80; 105] 

79,0* 

[75,0; 81;0] 

71,0*** 

[59,0; 79,0] 

80,0** 

[69,0; 86,0] 
p<0,01 p>0,05 p<0,05 

Note 1. p1-2 - the probability of the difference between the patients of group I and group II. 

p1-3 - the probability of the difference between patients of group I and group III. 

p2-3 - the probability of the difference between patients of group II and group III. 

The degree of probability of indicators relative to the surveyed control group: * - p<0,05; ** - p<0.01; *** - 

p<0.001; 

Note 2. AT III - antithrombin III; PC - protein C; HDF - Hageman-dependent fibrinolysis; 

PG - plasminogen. 

 

Blood fibrinolytic activity was assessed by 

determining Hageman-dependent fibrinolysis (CGF) 

and plasminogen (PG). Both indicators had significant 

prothrombogenic deviations in each of the examined 

groups compared with the control. 

Assessing the changes in CFCs, it was found that 

the combined effect of HT and NAFLD had the 

strongest effect on fibrinolytic activity, prolonging the 

dissolution time of the clot by 2.4 times (p<0.001) 

against the control group. Meanwhile, HT II. and 

NAFLD had virtually the same effect on COPD, 

increasing the duration of fibrinolysis by 1.8 times 

(p<0.001). Significant differences were revealed 

between HDF in the comorbid course and the 

indicators of patients with HT II. and patients with 

NAFLD, the time of fibrinolysis was longer in the 

combination of diseases by 31% (p <0.001) and 35.7% 

(p <0.001), respectively. This suggests that the 

inhibition of fibrinolytic activity is enhanced by the 

addition of NAFLD to HT, and vice versa. 

Plasminogen analysis revealed its greatest 

suppression in patients with NAFLD by 26.8% (p 

<0.001) compared with healthy individuals, in patients 

with HT this figure was lower by 13.9% (p<0.05), the 
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combination of diseases reduced activity PG at 12.5% 

(p<0.01). 

Thus, we observed inhibition of the activity of 

the anticoagulant blood system in patients with HT of 

the II degree, while patients with groups II and III 

suffering from NAFLD did not have significant 

deviations of this link of hemostasis. Instead, 

fibrinolytic potential was reduced in all examined 

groups of patients. 

As a result of IT calculation for each of the 

obtained indicators (ATIII, PS, HDF, PG) we found 

that a significant increase in thrombophilia is observed 

in patients with HT II, mainly due to significant 

inhibition of anticoagulant activity (IT AT = 1.13; IT 

PS = 1.21). In contrast, fibrinolytic activity suffered 

most in patients with NAFLD combined with HT II. 

(IT HDF = 2.38, IT PG = 1.13). 

 
Figure 1. Thrombophilia index of anticoagulant and fibrinolytic components of hemostasis among the examined 

groups of patients 

Note 1.. The degree of probability of indicators relative to control: * - p<0,05; ** - p<0.01; *** - p<0.001. IT - 

thrombophilia index; AT III - antithrombin III; PC - protein C; HDF - 

Hageman-dependent fibrinolysis; PG - plasminogen. 

 

Additionally, we determined the integrated 

indicators of IT by hemostasis. As a result of 

calculation of integrated anticoagulants IT it was 

found that the greatest predisposition to thrombophilia 

is observed in patients with a combined course of HT 

and NAFLD, mainly due to significant inhibition of 

fibrinolytic activity (int.IT = 1.75). Similar changes 

occurred in the isolated course of NAFLD (int IT = 

1.50). Instead, patients with isolated HT II. had the 

most significant increase in the integrated indicator of 

IT anticoagulant hemostasis (int IT = 1.17), compared 

with other groups of subjects. 

Next, we studied the fibrinolytic and 

anticoagulant activity of blood in patients of the 

studied groups depending on the presence of obesity. 

Despite the fact that patients of group I had a 

significant decrease in the activity of both 

anticoagulant and fibrinolytic components of 

hemostasis, however, additional analysis with the 

distribution of obesity revealed a more significant 

inhibition of anticoagulant activity in patients with 

BMI≥30 kg / m2. Thus, AT III was lower by 10.2% 

(p<0.01), and PS by 24.3% (p<0.001) in obese 

patients in the group of HT II. 

Group II patients with BMI ≥30 kg / m2 and 

without obesity showed inhibition of fibrinolysis, 

compared with the control group, which reflected the 

general trend in this group, but obesity did not have a 

significant effect on anticoagulant and fibrinolytic 

hemostasis. 

In the group of combined course of NAFLD and 

HT of the II century. there were no significant 

deviations of the anticoagulant system from the 

control group, but the division of patients by BMI, as 

in the group of HT II, allowed us to detect depression 

of anticoagulant activity in obese patients: AT III was 

lower by 10.5% (p<0, 01), and PS by 23.2% 

(p<0.001). 

Thus, we observed inhibition of the anticoagulant 

link of hemostasis in both groups with HT II. - in 

groups I and III - with a BMI ≥30 kg / m2, while 

obesity did not have a significant effect on the activity 

of anticoagulant and fibrinolytic systems in patients 

with isolated NAFLD. 

For clarity of the obtained results we calculated 

IT, which allowed us to detect inhibition of 

fibrinolysis in obese patients during clot dissolution 

during COPD - by 6.4% (p<0.05), and a decrease in 

anticoagulant activity at the level of PS - by 14.7% 

(p<0.001). Integral IT of the anticoagulant system also 

showed prothrombogenic changes in obese patients - 

it was 11.2% (p<0.01) higher than those with BMI 

<30 kg / m2. Despite the prolongation of CKD in 

obesity, the total IT of the fibrinolytic blood system 

did not reach statistically significant differences with 

patients whose BMI did not exceed 30 kg / m2. 
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Figure 2. Thrombophilia index of fibrinolytic and anticoagulant components of hemostasis among the examined 

groups of patients depending on the presence of obesity 

Note 1.. The degree of probability of indicators relative to control: * - p<0,05; ** - p<0.01; *** - p<0.001. IT - 

thrombophilia index; AT III - antithrombin III; PC - protein C; HDF - 

Hageman-dependent fibrinolysis; PG - plasminogen. 

 

Discussion. Anticoagulant link of hemostasis. 

AT III is a plasma α-glycoprotein that inhibits coagu-

lation by neutralizing the enzymatic activity of throm-

bin and free factors Xa, IXa, VIIa. AD III deficiency 

is a predictor of thromboembolic disease. Obesity and 

dyslipidemic syndrome are risk factors for AT III de-

ficiency [9]. PS - secretory vitamin K-dependent anti-

coagulant serine protease, is a cofactor of protein S. 

Anticoagulant activity is expressed by selective inac-

tivation of factors Va and VIIIa. PS is exclusively 

synthesized in hepatic hepatocytes as an inactive zy-

mogen (proprotein C) [9]. Deficiency of protein C and 

protein S is a risk factor that contributes to recurrent 

thrombosis. According to the results of our studies in 

patients with HT, inhibition of the anticoagulant link 

of hemostasis is observed due to lower levels of blood 

pressure III and PS, which corresponds to the data 

described in the literature [7]. In the case of NAFLD 

and a combination of HT and NAFLD, the level of 

blood pressure III and PS does not change. There is a 

depletion of anticoagulant potential in the group of 

patients with HT, due to reduced activity of anticoagu-

lant proteins in all groups of patients. However, de-

spite the absence of probable deviations in the group 

of the combined course of HT II. and NAFLD in 

healthy subjects, the distribution of obesity revealed 

inhibition of anticoagulant activity in patients with a 

BMI ≥30 kg / m2. 

Fibrinolytic link of hemostasis. Fibrinolysis is a 

highly regulated enzymatic process that prevents the 

accumulation of intravascular fibrin and allows to 

dissolve the formed thrombi [10]. Plasminogen is a 

precursor of plasmin, which is an enzyme of fibrinoly-

sis and triggers the lysis of fibrin clots. GHG is syn-

thesized in the liver and passes into its active form - 

plasmin - under the action of plasminogen activators. 

Plasmin destroys fibrin and fibrinogen with the for-

mation of soluble fibrin degradation products [11]. 

Determination of HDF is the establishment of the dis-

solution time of the retracted fibrin clot under the in-

fluence of the proteolytic enzyme plasmin. Inhibition 

of fibrinolytic hemostasis has previously been studied 

in patients with NAFLD [7, 8], and a negative correla-

tion between fibrinolysis and HT has been demon-

strated. According to the results of our own research, a 

decrease in fibrinolytic activity of blood in the groups 

of HT and NAFLD was also revealed, which corre-

sponds to the data of the literature. In addition, it was 

first discovered that the combination of these diseases 

leads to a more significant depression of fibrinolysis 

due to the prolongation of Hagemann-dependent time, 

while the most significant decrease in plasminogen 

levels was demonstrated by patients with NAFLD. 

Determination of the state of anticoagulant and 

firinolytic links of hemostasis does not take into ac-

count the full range of hemostatic changes that occur 

during the comorbid course of HT and NAFLD. There 

is a need for a more extensive study of the hemostatic 

system, including the coagulation of hemostasis and 

platelet activity in this cohort of patients. 

Conclusions. 1. In patients with HT II. inhibition 

of the anticoagulant link of hemostasis is observed due 

to a decrease in the activity of blood pressure III and 

PS, while NAFLD does not affect the performance of 

the anticoagulant system. 

2. The decrease in fibrinolytic activity of blood in 

patients with HT, NAFLD and their combination is 

manifested in the prolongation of the dissolution time 

of the fibrin clot and in the reduction of plasminogen 

content. The prolongation of the time of Hageman-

dependent fibrinolysis is more significant in the group 

of HT combined with NAFLD, whereas the most sig-

nificant decrease in plasminogen levels was demon-

strated by patients with self-NAFLD. 

3. Comorbid course of HT II. and NAFLD inhib-

its fibrinolysis processes more significantly than the 

isolated course of each of them, so the combination of 
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these diseases can be considered a risk factor for 

thrombophilic changes in the blood. 

4. Under the influence of obesity, the anticoagu-

lant activity of the blood is significantly reduced in 

patients with HT II. and a combination of HT II. with 

NAFLD. However, in patients with independent 

NAFLD there were no differences in obesity, which 

demonstrates the similar nature of changes in the anti-

coagulant system in NAFLD and obesity. 

5. Accession of obesity both to the HT of the II 

century and to the comorbid course of the HT of the II 

century. with NAFLD enhances blood thrombogenic 

activity, affecting various stages of hemostasis. 

Chronic mild inflammation caused by obesity may be 

partly the cause of thrombophilic blood changes. 

However, the indicators of anticoagulant and fibrino-

lytic activity of blood in patients with independent 

NAFLD did not actually differ in patients with obesity 

and BMI <30 kg / m2, indicating similar pathophysio-

logical mechanisms of prothrombotic changes in obe-

sity and NAFLD. 
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Abstract 
The purpose of the work. Carry out a screening study of the content of total cholesterol in the blood plasma 

of children from families with diabetes mellitus of both types. 
Materials and methods of research. The content of cholesterol in fasting blood plasma in children aged 4-10 

years was studied. Cholesterol determination was performed in certified laboratories on automatic analyzers. 
Research results. 110 children (48 boys and 62 girls) were examined. In 40% of boys, cholesterol levels 

were within acceptable limits, in 42% of subjects - corresponded to the limit values, and in 18% of plasma cho-
lesterol levels were above normal. Similar figures for girls were 68, 21 and 11%. 

Conclusions. Due to the fact that the content of cholesterol in the blood plasma of children from families 
with diabetes reaches 18%, it is necessary to monitor these children from early childhood cholesterol. Children 
with high plasma cholesterol levels need to create conditions for its normalization - adequate age of nutrition, 
physical activity and prevention of obesity. 

Keywords: cholesterol, children, diabetes mellitus. 
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Introduction. 

Diabetes mellitus (DM) today remains a threaten-

ing pathology with a steady increase in the number of 

patients. According to the statistics of the Ministry of 

Health of Ukraine, as of the end of 2019, there are 

1,380,047 patients, and the prevalence of diabetes is 

3041.6 per 100 thousand population. Of this number, 

1,280,561 people have type 2 diabetes, that is 3.3% of 

Ukrainians suffer from type 2 diabetes [1]. According 

to epidemiological studies, the actual number of pa-

tients with type 2 diabetes in Ukraine, as in most other 

countries, exceeds the official statistics [2]. The num-

ber of patients with diabetes doubles in 15-20 years, 

by 2035 the number of such patients is projected to 

increase by 23% in the European region and by 110% 

- in African countries below the Sahara [3]. 

The development and progression of diabetes are 

determined by a combination of internal, usually he-

reditary, factors and the influence of environmental 

factors. The latter include unmodified geoendemic 

factors. Evidence of the influence of the latter is the 

different prevalence of diabetes among the inhabitants 

of mountainous regions and lowlands [4, 5]. An in-

crease in the number of patients with diabetes in the 

lowlands compared to the highlands is observed in our 

country [6]. The possibility of type 2 diabetes is sig-

nificantly influenced by a large number of factors of 

human lifestyle: nutrition, physical activity, reactions 

to the challenges of society. The content of cholesterol 

(cholesterol) in the blood plasma can be a biochemical 

reflection of challenges and threats to the human body. 

Cholesterol is an essential component of all biological 

membranes, its content determines the fluidity, stiff-

ness of membranes, the functioning of membrane cy-

toreceptors. Cholesterol provides resistance of biolog-

ical membranes to the negative effects of peroxidation 

products, acting as a structural antioxidant. The whole 

pool of steroid hormones and bile acids is formed 

from cholesterol. There are indisputable data on the 

increased prevalence of atherosclerotic lesions, hyper-

tension (AH), obesity among adults in whom the level 

of cholesterol in childhood was higher than normal 

[7]. Therefore, an important task is to study the con-

tent of cholesterol in children from families with dia-

betes of both types and from families with macrovas-

cular lesions (coronary heart disease (CHD), cerebro-

vascular lesions. Obliterating atherosclerosis of the 

vessels of the lower extremities, etc.). 

The purpose of the work is to carry out a screen-

ing study of the content of total cholesterol in the 

blood plasma of children with diabetes mellitus of 

both types. 

Materials and methods of research. 

Surveys of children aged 4-10 years; families of 

patients with DM. At the same time, 5% of children 

suffered from obesity. Obesity was diagnosed using 

centile growth and body graphs for boys and girls 

aged 2 to 18 years. Cholesterol was examined in fast-

ing venous blood plasma after 8 hours of fasting on 

automated Cobas 6000 analyzers (with 501 modules) 

by enzymatic colorimetric test using the Roche Diag-

nostics test system (Switzerland). The study covered 

children from different regions of Ukraine: Kyiv and 

region, Dnipro and region. According to the content of 

cholesterol, the examined group of children was di-

vided into the following categories: permissible con-

tent - up to 4.4 mmol/L, borderline - 4.41-5.2 mmol/L 

and elevated - more than 5.2 mmol/L [8]. 

Processing of research results was carried out by 

methods of parametric statistics. The probability of the 

difference was assessed by Student, assuming the dif-

ference is probable at p <0.05. 

The composition of the examined patients and the 

average content of cholesterol in them are given in 

table. 1. 

Results and discussion. 

The results of determining the content of choles-

terol in the blood plasma of children are given in ta-

ble. 2. 

According to the table 2 the results of the study 

shows in 40% of boys the indicators of cholesterol 

were within the permissible values, in 42% of the ex-

amined the indicators of cholesterol corresponded to 

the limit values and in 18% the content of cholesterol 

in blood plasma was above normal. The corresponding 

figures for girls were 68, 21 and 11%. If we analyze 

the content of cholesterol in relation to gender, the 

indicators will be better in girls, the percentage of ac-

ceptable indicators of cholesterol in them is higher, 

and borderline and above the norm - less than in boys. 

According to the guidelines of the US National 

Diabetes Education Program, every effort should be 

made in the stages of the threat of diabetes [9]. The 

manifestations of hypercholesterolemia in children 

from families of patients with CC of both types re-

quire active action to eliminate this disorder. First of 

all, it is control over children's nutrition and motor 

activity, prevention of overweight and obesity, annual 

control of plasma cholesterol levels. 

Particular attention should be paid to overweight 

children and children from families with diabetes in 

several generations. Among children with plasma cho-

lesterol levels above 5.2 mmol/L, 10% were over-

weight, 90% - children from families where diabetes 

was not only in relatives of the first degree of kinship 

(parents), but also in previous generations (grandpar-

ents and great-grandparents). 

Conclusions. 

1. The study of cholesterol in the blood plasma of 

children aged 4-10 years from families inherited from 

diabetes, found that 40% of boys had cholesterol lev-

els within acceptable limits, 42% of those surveyed - 

met the limit values, 18% content Plasma cholesterol 

was above normal. Similar figures for girls were 68; 

21 and 11%. 

2. Due to the fact that the content of cholesterol 

in the blood plasma of children from families with 

diabetes mellitus of both types reaches 18%, it is nec-

essary to monitor it from early childhood. 

3. Children, regardless of their body weight with 

elevated cholesterol levels in the blood plasma need to 

create conditions for its normalization - adequate age 

of nutrition, physical activity and prevention of obesi-

ty in them. 
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Table 1 

Quantitative composition of the subjects and the average content of cholesterol in blood plasma  

(M ± m) 

Numbers Age (years) Cholesterol (mmol/L) 

Boys 48 9.10  0.04 (4-10) 4.48  0.02 (2.67-6.11) 

Girls 62 8.32 ± 0.02 (5-10) 4.13  0,01 (2.95-5.89) 

Total 110 Р < 0.001 Р < 0.001 

Table 2 

The content of cholesterol in the blood plasma of children (M ± m) 

Cholesterol, mmol/L 

Up to 4.4 4.41-5.2 
P 

above 5.2 
P 

n cholesterol n cholesterol n cholesterol 

Boys 19 
3.7 ± 0.04 

(2.67 – 4.38) 
21 

4,79  0,01 

(4.41-5.15) 
< 0.001 8 5.50  0,01 (5.22-6.11) < 0.001 

Girls 42 
3.70  0,01 

(2.26-4.28) 
13 

4.75  0.02 

(4.41-5.19) 
< 0.001 7 5.66  0.04 (5.22-5.89) < 0.001 
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Abstract 

Today, the issue of mortality from cardiovascular diseases is very relevant. The statistics on mortality from 

diseases in this category have decreased in recent years, but the problem remains acute. The article provides 

analytical data on this issue. The mortality rates from cardiovascular diseases in the Russian Federation for the 

period 2015 - 2019 are given. The main reasons for such dynamics are, also presented. 
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Аннотация 

Вопрос смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на сегодняшний день занимает весьма ак-

туальное положение. Статистические данные смертности от заболеваний из данной категории за послед-

ние годы снизились, но проблема остается острой. В статье представлены аналитические данные по этой 

проблеме. Приведены показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Российской Феде-

рации за период 2015 – 2019гг. также представлены основные причины такой динамики.  

 

Keywords: cardiovascular morbidity; risk factors; myocardial infarction; acute coronary syndrome; hyper-

tonic disease; economic damage; prevention, dynamics, demography, medicine. 

Ключевые слова: сердечно-сосудистая заболеваемость; факторы риска; инфаркт миокарда; острый 

коронарный синдром; гипертоническая болезнь; экономический ущерб; профилактика, динамика, демо-

графия, медицина. 

 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) – это 

группа органических и функциональных патоло-

гий кровеносной системы (сердца, артерий, вен). 

Одной из важнейших и актуальных проблем, с 

которой сталкивается весь мир является, заболева-

емость населения болезнями сердечно сосудистой 

системы. Во многих экономических странах они 

называются эпидемией в связи с тем, что данные 

заболевания являются одной из важнейших при-

чин смертности населения. Из числа сердечно со-

судистых заболеваний наиболее частыми встреча-

ются ишемическая болезнь сердца, сосудистые 

поражения головного мозга, гипертоническая бо-

лезнь. Данные заболевания характеризуются вы-

сокой летальностью, и они занимают первое место 

среди причин смертности населения[2].  

Причины поражения сердца и сосудов возни-

кают на фоне каких-то предрасполагающих ситуа-

ций. Основным фактором, тормозящим многие 

психические и цереброваскулярные патологии, 

является повышение уровня липопротеидов низ-

кой плотности в крови. Увеличение их концентра-

ции приводит к избытку холестерина, который 

образует бляшки на стенках сосудов, сужая их 

прохождение. 

Существенное значение в формировании ССЗ 

имеет предрасположенность, т.е. наследствен-

ность. Также вероятность заболеваемости и разви-

тия данной патологии повышают и такие заболе-

вания как: сахарный диабет, болезни щитовидной 

железы и почек, стрептококковые. У женщин, ча-

ще всего, пусковыми причинами могут быть фак-

торы, связанные с гормональной перестройкой: 

климакс, беременность[4].  

В литературе отмечается, что в качестве при-

чин могут выступать и изменения внешней среды, 

и социально-экономические изменения: 

- гиподинамия; 

- отсутствие здорового образа жизни; 

- возрастающий ритм жизни; 

- снижение активности экономического насе-

ления; 

- курение, алкоголь, наркотики; 

- нервно-психические факторы.  

Сердечно-сосудистые заболевания классифи-

цируют следующим образом: 

К наиболее распространённым, социально 

значимым ССЗ относятся: 

 Гипертоническая болезнь – стойкое по-

вышение артериального давления. 

 Атеросклероз – перекрытие артериального 

просвета холестериновыми бляшками. Поражение 

коронарных сосудов приводит к ишемической бо-

лезни сердца, артерий головы и шеи – к ишемии 

(недостатку кровоснабжения) головного мозга, 

крупных артерий ног – к ишемии конечности. 

 Ишемическая болезнь сердца – нарушение 

кровоснабжения миокарда, обусловленное об-

струкцией (сужением просвета) коронарных арте-

рий. Острая форма заболевания – инфаркт мио-

карда. 

 Сердечные аритмии – нарушения сердеч-

ного ритма и проводимости. 

 Воспалительные заболевания сердца – по-

ражения аутоиммунного или инфекционного ха-

рактера, затрагивающие околосердечную сумку, 

мышечный слой или внутреннюю соединительно-

тканную выстилку сердца - перикардиты, миокар-

диты, эндокардиты соответственно. Чаще всего 

регистрируется ревмокардит. 

 Цереброваскулярные патологии – болезни 

сосудов головного мозга. Острой формой наруше-

ния кровообращения в магистральных сосудах 

головы и шеи является ишемический инсульт (ин-

фаркт мозга). При нарушении целостности или 

несостоятельности сосудистой стенки развивается 

геморрагический инсульт (кровоизлияние в мозг). 

 Облитерирующий тромбангиит – прогрес-

сирующее закрытие мелких артерий ног (сначала 

вследствие спазма, затем – присоединившегося 

тромбоза), сопровождающееся ишемией конечно-

сти. 

 Венозные тромбозы и тромбоэмболия лё-

гочной артерии (ТЭЛА) – полное или частичное 

закрытие кровяным сгустком просвета вен или 

магистральной артерии, отвечающей за крово-

снабжение лёгких. 

Существенно реже встречаются: 

 врождённые и приобретённые пороки 

сердца; 

 опухоли сердца; 

 системные васкулиты; 

 тромбоэмболии артерий большого круга 

кровообращения (периферических, брыжеечной и 

других) [2]. 



Norwegian Journal of development of the International Science No 54/2021 37 

В Российской Федерации насчитывается око-

ло 31 млн. человек, которые страдают данным 

недугом, из этого числа, почти 7 млн. страдают 

ишемической болезнью сердца. Примерно 2,5 млн 

составляет количество постинфарктных больных. 

Если раннее привычным возрастом инфаркта мио-

карда наблюдался 55-65 лет, то в настоящее время 

стали частыми случаи наблюдения данной патоло-

гии у пациентов более раннего возраста, большин-

ство которых составляют мужчины.  

Еще одним из числа наиболее опасных сер-

дечно-сосудистых диагнозов выделяется острый 

коронарный синдром. Но, необходимо отметить, 

что, если сравнивать с западными странами, то в 

России данное заболевание пока не так распро-

странено.  

В последних исследованиях также отмечается 

заболеваемость молодого поколения стенокардией 

и артериальной гипертензией. Осложнения, к ко-

торым приводит артериальная гипертензия, явля-

ются одной из актуальных проблем в России, ко-

торая несет не только медицинский характер, но и 

социально-экономический. По данным исследова-

ний, которые проводились в нашей стране за по-

следние годы, по данной патологии высокие пока-

затели отмечаются мужчин – 41%, у женщин – 

39%. Показатели, к сожалению, прогрессируют и 

остаются стабильными на протяжении последних 

десятилетий[3].  

Стоит отметить, что сердечно-сосудистые за-

болевания являются причинами огромных эконо-

мических затрат, которые перекладываются на 

систему здравоохранения. Также, большие эконо-

мические и демографические проблемы испыты-

вает государство в связи с тем, что из-за сердечно-

сосудистых заболеваний повышается уровень 

смертности и количество инвалидов, что способ-

ствует упадку уровня экономически активного 

населения. По данным авторов с 2015 по 2019 гг. 

экономический ущерб от СЗЗ в РФ составил 8,7 

трлн. Рублей, что составляет 9,2 ВВП за указан-

ный период.  

Демографическому состоянию на сегодняш-

ний из заболеваний данной категории особый урон 

наносят ИБС, ЦВБ, БСК, которые являются глав-

ными причинами высоких показателей смертности 

населения, которые составили 74% из числа муж-

чин и 72% из числа женщин в возрасте от 25 до 64 

лет[1].  

Последние годы наблюдается снижение пока-

зателей сердечно-сосудистых заболеваний, но 

проблема остается острой, и Россия находится на 

первом месте по заболеваемости, чем страны Ев-

росоюза (см. табл. 1.) В таблице можно наглядно 

проследить, что показатели смертности от ССЗ 

относительно 2015г. снизились. Наиболее высокое 

значение показателя пришлось именно на 2015 г. и 

составил 0,93 на 100 тыс. населения. Ежегодно 

наблюдается снижение роста показателя. 

Наибольшее значение было в 2017 (4,44%) и 4,47% 

в 2019 гг. Самое низкое значение приходится на 

2019г. И составляет 0,8 на 100 тыс. населения. В 

литературе это связывают с изменениями соци-

ально-экономических факторов и снижением ак-

тивности населения. 

Табл.1 

Динамика смертности от сердечно-сосудистых заболеваний за 2015-2019 гг. 

Год 

Показатель смертности 

т ССЗ, 

на 100 тыс. насел. 

Показатель наглядности, 

(ПН),%. 

Показатели роста, 

(ПР),%. 
Показатели прироста, (ПП),%. 

2015 0,93 100 - - 

2016 0,9 96,77 96,77 -3,33 

2017 0,86 92,47 95,56 -4,44 

2018 0,84 90,32 97,67 -2,33 

2019 0,8 86,02 95,24 -4,76 

 

В связи с вышеизложенным возросла роль 

медицинских организаций, которые осуществляют 

профилактику заболеваний данной категории. В 

условиях ограниченных финансовых и кадровых 

ресурсов более целесообразным представляется 

проведение целевой диспансеризации больных с 

ССЗ[5]. 

Из приведенных цифр следует, что поэтапная 

реализация запланированных мероприятий приве-

ла к улучшению состояния медицинской помощи 

пациентам с поражениями сердца и сосудов, в т.ч. 

врожденного характера, что нашло отражение, в 

частности, в повышении уровня обеспеченности 

населения хирургическими и интервенционными 

методами[5]. Можно утверждать, что это оказало 

определенное влияние и на динамику смертности 

населения от ССЗ. 
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Abstract 

The aim of the study was to establish the structural features of the heart myocardium under the action of 

local hypothermia. The use of cardioplegic solution to cool the heart allows you to maintain the normal structure 

of the myocardium, while maintaining the structural organization. Dry cooling of the heart causes destructive 

changes in the myocardium, namely the defibering of myofibrils, their destruction, increased intercellular spaces. 

Анотація 

Метою дослідження було встановлення структурних особливостей міокарда серця при дії місцевої 

гіпотермії. Використання кардіоплегічного розчину для охолодження серця дозволяє зберегти нормальну 

будову міокарда, зі збереженням структурної організації. Сухе охолодження серця викликає деструк-

тивні зміни в міокарді, а саме розволокнення міофібріл, їх руйнування, збільшення міжклітинних про-

сторів. 

Keywords: hypothermia, myocardium, cardioplegic solution. 

Ключові слова: гіпотермія, міокард, кардіоплегічний 

розчин. 

Вступ. Пересадка серця теоретично обґрунто-

вана набагато раніше за інші органи. Першу 

трансплантацію серця собаці виконав французький 

учений А. Каррель 1905 p., перша імплантація 

штучного серця здійснена В.П. Деміховим у 1937 

р. Першу пересадку серця від однієї людини іншій 

провів південноафриканський хірург К. Бернард. 

Органи (серця, почки, легкі) від донори до рецеп-

тора транспортують у спеціальні мешки, відповід-

ні за розмірами, які заливають Кустодіолом при 

температурі близько 0 0С. Орган повинен бути по-

вністю покритим розчином. Мішечок заклеюють 

адгезивною стрічкою і розміщують у 2-й мешок, а 

також заповнений холодним препаратом (у разі 

пошкодження 1-го мешка та для поліпшення тер-

мостатування). Орган у подвійному контурі роз-

міщують у стерильному пластиковому контейнері 

для транспортування, заповнений льдом. Іноді 

трпнспортування проводиться при обкладанні су-

хим холодом, і тому охолодження може відбувати-

ся не рівномірно[1,2,3]. 

Але є і методи зниження температури, які до-

помагають у практичної медицини, особливо у 

кадіології. Так, штучна гіпотермія серця або холо-

дова кардіоплегія застосовується з метою захисту 

міокарда від гіпоксії. Один зі способів кардіоплегії 

є зниження температури міокарда шляхом охоло-

дження його зовнішньої поверхні стерильним сні-

https://orcid.org/0000-0002-7815-3950
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гом. При зниженні температури тіла до 25° мож-

ливе припинення кровообігу на 10 -15 хвилин, ни-

жче 20° - на 45 хвилин і навіть більше. Гіпотермія 

зменшує чутливість тканин до кисневого голоду-

вання, що дозволяє мозку переносити без шкоди 

зниження кровообігу. Температуру міокарда мож-

на знизити до 8 - 14°, але охолодження серця йде 

повільно і нерівномірно [1,4]. Перфузія коронар-

них судин холодним розчином дозволяє швидко і 

рівномірно знизити температуру міокарда до 8 - 

10°. При такій температурі обмінні процеси зво-

дяться до мінімуму і тривала гіпоксія не викликає 

незворотних ушкоджень міокарда. Але після важ-

кої гіпотермії починаються порушення у серцево – 

судинної системи [5].  

Таким чином, у зв’язку з цим, вивчення дії гі-

потермії як позитивного, так і негативного факто-

ра є актуальним питанням, як для теоретичної так і 

для практичної медицини. 

Мета дослідження. Вивчити гістологічні змі-

ни міокарда при різних методиках охолодження 

серця. 

Матеріал і методи: Об’єктом дослідження 

були серця лабораторних статевозрілих щурів. У 

дослідженні було задіяні 20 тварин. Комісією з 

етичних питань та біоетики Дніпропетровської 

державної медичної академії (протокол № 2 від 13 

лютого 2008 року) встановлено, що проведені дос-

лідження, відповідають етичним вимогам, відпо-

відно наказу МОЗ України № 231, від 01.11.2005 

року. Усі щури, які прийняли участь у експериме-

нті, мали здоровий вигляд і були активні. Нами 

проведено дослідження змін структури у міокарді 

сердець білих щурів масою 180 - 200 г віком 6 -7 

місяців. Тварини були розподілені на 4 групи, у 

трьох групах всі серця підлягали дії гіпотермії 0, -

1 0С: перша група – інтактна (контрольна група), 

друга група – серця занурювались у фізіологічний 

розчин, третя - серця занурювали у кардіоплегіч-

ний розчин, четверта - серця знаходилось у холо-

дильну камеру без рідини. Після півтори години їх 

виймали і проводили гістологічне дослідження. 

Такий розподіл контрольної та експериментальної 

груп дозволив визначити вплив гіпотермії на стін-

ку серця та його структур після експерименталь-

ного моделювання. Мікроскопічне дослідження 

проводилось після фіксації рідиною Буэна та після 

тотального забарвлення гематоксиліном та гема-

токсилін - еозином. Наявність контрольної групи 

дозволило виявити зміни після впливу гіпотермії.  

Результат дослідження та їх обговорення.  

У результаті нашого дослідження після дії мі-

сцевої гіпотермії на міокард серця щурів нами бу-

ли вивчені, зміни які відбуваються в міокарді при 

різних способах охолодження. Було встановлено, 

що найменшим змінам було піддано серце, що 

знаходилось у кардіоплегічному розчині. Так усі 

зміни були менш виражені на всіх рівнях організа-

ції.  

На гістологічних зрізах вивчався міокард 

шлуночків, він представлений трьома шарами 

м'язових волокон (рис. 1). На гістологічному зрізі 

міокард правого шлуночка будовою принципово 

не відрізняється від будови лівого шлуночка. 

Зовнішній шар, який є загальним як для пра-

вого, так і для лівого шлуночків, косо подовжньо-

го напрямку, середній циркулярний та внутрішній 

подовжній.  

 
Рис.1. Міокард щура I групи (лівий шлуночок). Забарвлення гематоксилін-еозин, окх10; обх40.  

1 – кардіоміоцити ;2 – міжм’язовий простір. 

 

М’язові волоконазовнішньогошару на зрізі 

представлений плоскісними фігурами овальної та 

еліпсовидної форми. Міжклітинний простір між 

окремими кардіоміоцитами дорівнює 1/6 діаметра 

кардіоміоцита, групи кардіоміоцитів, які представ-

ляють собою скопичення від 6 до 40 кардіоміоци-

тів, відділені міжклітинним простором, рівним 

половині діаметру кардіоміоциту. Ядра овальної 

форми в більшості кардіоміоцитів розташовані 

переважно у центрі клітин, у деяких зміщені до 

периферії. 

Другий циркулярний шар представлений сму-

гами. Ядра кардіоміоцитів розташовані у центрі 

клітин, при фарбуванні гематоксилін-еозином ма-

ють однорідне дифузне забарвлення. Між окреми-

ми групами волокон ширина міжклітинного прос-

1 

2 
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тору була різною і складала від 4-5мкм до 20-30 

мкм.  

Волокна внутрішнього шару орієновані по-

довжньо, м’язові волокна на зрізі представлені 

плоскісними фігурами овальної та еліпсовидної 

форми. Міжклітинний простір між сусідніми кар-

діоміоцитами більше, ніж у зовнішньому шарі.  

На гістологічних зрізах другої групи щурів, 

серце яких знаходилось в кардіоплегічному розче-

ні міокард шлуночків, також представлений трьо-

ма шарами м'язових волокон (рис. 2). Структура 

кардіоміоцитів і судин не відмінялась від контро-

льної групи. Кардіоміоцити правильної форми, не 

збільшені проміжки між кардіоміоцитами. 

 
Рис.2. Внутрішній шар міокарда щура I групи, лівий шлуночок. Забарвлення гематоксилін-еозин, окх10; 

обх10: 1– кардіоміоцити, 2 - судина, 3 – міжм`язовий простір.  

 

На гістологічних зрізах третьої групи щурів, 

серце яких знаходилось в фізіологічному розчині, 

міокард шлуночків, також представлений трьома 

шарами м'язових волокон (рис. 3). структура кар-

діоміоцитів була відмінною від контрольної групи. 

Кардіоміоцити деформовані, збільшені проміжки 

між кардіоміоцитами. 

 
Рис. 3.Розподілення на м’язові шари. Міокард щура 3 групи, правий шлуночок. Забарвлення гематоксилін-

еозин, окх10; обх10: 1- судина, 2 – кардіоміоцити; 3 – міжм`язовий простір. 

 

На гістологічних зрізах четвертої групи щу-

рів, серце яких знаходились під дією сухого холо-

ду міокард був ушкоджений. Спостерігалось ро-

зволокнення м'язів, великі проміжки між ними, 

кардіоміоцити не правильної форми, деформовані, 

у просвітах судин формені елементи. Місцями ро-

зриви м'язового волокна (рис4).. 

1 

2 

3 

1 

3 
2 
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Рис. 4. Міокард щура 4 групи. Забарвлення гематоксилін-еозин, окх10; обх100:

1 – кардіоміоцити; 2 – міжм`язовий прості. 

Висновки 

Використання кардіоплегічного розчину для 

охолодження серця дозволяє зберегти нормальну 

будову міокарда, зі збереженням структурної ор-

ганізації. Сухе охолодження серця викликає де-

структивні зміни в міокарді, а саме розволокнення 

міофібріл, їх руйнування, збільшення міжклітин-

них просторів. 
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Abstract 

According to clinical observations of explosion-induced trauma to the abdominal organs, the most 

vulnerable are the hollow organs, including the intestines, and parenchymal organs. Intestinal trauma is 

accompanied by edema and dilation of the interstitial spaces, stratification of the mucous, submucosal and serous 

membranes in the acute period of injury. On the sixth day there are still diffuse changes in all layers of the 
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intestine, but less pronounced. On the fourteenth day, the structural organization of the intestinal wall 

corresponded to the normal structure and control group. 

Анотація 

За даними клінічних спостережень вибухо-індукованої травми органів черевної порожнини най-

більш вразливими є порожнисті органи, зокрема кишечнику, та паренхіматозні органи. Травма кишечни-

ка супроводжується набряком та розширенням міжоболонкових просторів, розшаруванням слизової, під-

слизової та серозної оболонок в гострому періоді травми. На шосту добу ще залишаються дифузні зміни 

всіх слоїв кишечника, але менш виражені. На чотирнадцяту добу структурна організація кишечної стінки 

відповідала нормальний будові та групі контролю. 

 

Keywords: barotrauma, explosive injury, intestinal wall. 

Ключові слова: баротравми, вибухова травма, стінка кишечнику. 

 

Вступ. За даними клінічних спостережень ви-

бухо-індукованої травми органів черевної порож-

нини найбільш вразливими є порожнисті органи, 

зокрема кишечник [1], та паренхіматозні органи, а 

саме печінка та селезінка. В експериментальних 

дослідженнях спостерігалися відмінності в трав-

мах внутрішніх органів залежно від повноти або 

порожнечі порожнистих органів і напрямку тра-

вми [2,3]. Наслідками впливу вибухової хвилі на 

кишечнику є первинні травматичні перфорації, які 

за даними дослідження [4,5] зустрічалися у 1.7% 

випадків. Окрім первинних розривів стінки кише-

чнику, поширеними ускладненнями після впливу 

вибухової хвилі є вторинні перфорації, які розви-

ваються на місці травматичних крововиливів в 

стінці кишечнику та за даними [6,7]становлять 3%. 

Паренхіматозні органи черевної порожнини зазна-

вали ушкоджень в третині випадків в структурі 

абдомінальної вибухо-індукованої травми. В тій 

самій вибірці травма кишечнику діагностована у 

71.4%. Якщо в клінічних дослідженнях дискуту-

ються питання діагностики та надання відповідної 

медичної допомоги то в експериментальних дослі-

дженнях вивчаються питання патогенезу та при-

чини розвитку відтермінованих ускладнень.  

Таким чином, неодноразові клінічні випадки 

вибухо-індукованої травми органів черевної поро-

жнини свідчать про їх специфічні особливості 

пов’язані з впливом вибухової хвилі, які відрізня-

ють їх від таких травм [8]. 

Метою дослідження було вивчення наслідків 

гострого періоду баротравми на гістоморфометри-

чні показники кишечнику білих щурів. 

Матеріал і методи дослідження. Досліджен-

ня виконані на 20 білих безпородних статевозрілих 

щурах вагою 180-200 г. Всі тварини були розділені 

групу контрольну та експериментальну. Щурів 

контрольної групи вводили в тіопенталовий наркоз 

та проводили фіксацію. Експериментальна група – 

це щури, яким проводили моделювання баротра-

вми живота в умовах тіопенталового наркозу. Щу-

рів виводили з експерименту в першу годину після 

отримання ними абдомінальної баротравми, друга 

група виводилась через 6 діб, і третя через 14 діб. 

Експеримент виконаний з дотриманням правил 

проведення робіт щодо експериментальних тва-

рин, з додержанням принципів гуманності, викла-

дених в директивах Європейського співтовариства 

та Гельсінкської декларації. 

Після виконання посмертної лапаротомії про-

водили візуальну оцінку стану тонкого кишечнику 

та вилучали його проксимальну ділянку для пода-

льшого патогістологічного дослідження. Забарв-

лення стінки тонкого кишечнику проводили гема-

токсиліном та еозином за загальноприйнятою ме-

тодикою. Визначали товщину всієї кишкової 

стінки, слизової, м'язової і серозної оболонок, до-

вжину та ширину ворсинок, глибину та ширину 

крипт. Результати дослідження обробляли матема-

тично-статистичними методами. Відмінності між 

групами визначали шляхом використання t-

критерію Стьюдента. 

Результати дослідження. Дослідження тон-

кого відділу кишечнику контрольної групи не від-

різнялось від норми. 

Аналіз гістологічних ознак стінки кишечнику 

експериментальних тварин в першу годину після 

впливу ударної хвилі показав, що на верхівках 

ворсинок спостерігалася інтенсивна десквамація 

ентероцитів в просвіт кишечнику, строма ворсин 

набрякла, в підслизовому та адвентиційному ша-

рах наявні пустотілі порожнини та численні ділян-

ки відшарування (рис.1). 
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Рис.1. Стінка тонкого кишечнику. Забарвлення гематоксиліном та еозином.  

1.Підслизова оболонка. 2. М'язова оболонка. Набряк усіх шарів кишечнику. Ок х10; обх40. 

 

У другій групі експериментальних тварин че-

рез шість діб після впливу ударної хвилі показав, 

що Наслідки набряку зникали, строма ворсин зме-

ншувалась в розмірах в порівнянні з першою гру-

пою, в підслизовому та адвентиційному шарах, ще 

спостерігалися ділянки відшарування (рис.2). 

 
Рис. 2. Стінка тонкого кишечнику, забарвлення гематоксиліном та еозином.  

1. М'язова оболонка. 2. Підслизова оболонка. 3. Крипти. Ок х10; обх40. 

 

У третій групі експериментальних тварин че-

рез чотирнадцять діб після впливу ударної хвилі 

показав, що стінка слизова, м'язова і серозна обо-

лонки структурно розвинені, мають чіткі межі. 

Слизова оболонка містить ворсинки значної дов-

жини, які виступають у просвіток порожнини ки-

шечнику та крипти незначної глибини. Поверхня 

ворсинок і крипт представлена ентероцитами ци-

ліндричної форми з овальними ядрами. Серед ен-

тероцитів розташовані бокаловидні екзокріноціти, 

найбільша кількість яких спостерігається в крип-

тах. (рис.3). 
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Рис.3. Стінка тонкого кишечнику. Забарвлення гематоксиліном та еозином. 

1. М'язова оболонка. 2. Крипти. Ок х10; об х40. 

 

Висновок. Таким чином, вплив ударної хвилі 

на передню черевну стінку призводить до дифуз-

ної травми стінки тонкого кишечнику, яка супро-

воджується набряком та розширенням міжоболон-

кових просторів, розшаруванням слизової, підсли-

зової та серозної оболонок в гострому періоді 

травми. На шосту добу ще залишаються дифузні 

зміни всіх слоїв кишечника, але менш виражені. 

На чотирнадцяту добу структурна організація ки-

шечної стінки відповідала нормальний будові та 

групі контролю. 

Перспективи подальших дослі-

джень. Вивчити морфологічні та морфометричні 

зміни стінки тонкого кишечнику після баротравми 

на різних рівнях структурної організації. 
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Abstract 

When modeling the inflammatory process in the prostate, the contrast agent spread faster, so the release of 

contrast agents during inflammation indicates that lymph flow is increased. The method of introduction of a 

contrast agent into the organ intraoperatively allows to study the features of the outflow of lymph from the 

organs, to look at the features of the outflow, to observe the time. Mechanical irritation of an organ twice 

accelerates terms of accumulation of contrast agent both in norm and at pathology. 

Анотація 

При моделювання запального процесу в простаті контрастна речовина розповсюджувалося більш 

швидше таким чином видання контрастних речовин під час запалення свідчить про те що лімфовідтік 

посилюється. Методика введення контрастної речовиною в орган інтраопераційно дозволяє вивчати осо-

бливості відтоку лімфи від органів, дивитися за особливостями відтоку, спостерігати за часовими термі-

нами. Механічне подразнення органу вдвічі прискорює терміни накопичення контрастної речовини як в 

нормі так і при патології. 

Keywords: prostate, diagnostic substances, lymph outflow.

Ключові слова: простата, діагностичні речовини, відтік лімфи. 

Вступ. Лімфатична система - частина серце-

во-судинної системи, яка за будовою і функції до-

повнює венозну систему. Лімфатична система за-

безпечує утворення лімфи, проведення її в венозну 

систему, виконує бар'єрну, лімфопоетіческую, 

імунну функції, бере участь у підтримці сталості 

внутрішнього середовища організму. За лімфатич-

них шляхах поширюються клітини злоякісних пу-

хлин. Знання механізмів мікроциркуляції і особли-

востей регіонального кровотоку необхідно для 

розуміння процесів підтримки гомеостазу в умо-

вах дії різних нервових і гуморальних факторів і, в 

разі необхідності, цілеспрямовано впливати на 

стан кровотоку в різних органах і системах. 

Лімфатичні вузли є основними гомеостатую-

чими органами внутрішнього середовища організ-

му. Статус реґіонарного лімфатичного вузла має 

діагностичне значення і для визначення інтенсив-

ності злоякісного росту, так як метастазування 

пухлини до реґіонарних лімфатичних вузлів є пе-

ршим кроком поширення пухлини більшості злоя-

кісних новоутворень [1,2,].  

Ракова пухлина будь-якої локалізації дає ме-

тастази в лімфовузли. Коли злоякісна пухлина ро-

сте і стає більш пухкою (починаючи з 2-ї стадії), її 

клітини вимиваються тканинної рідиною і потрап-

ляють в лімфатичні капіляри. Звідти з лімфою по 

лімфатичних судинах направляються в найближчі 

лімфовузли. Такі вузли, розташовані ближче до 

пухлини, називають сторожовими [4,3]. 

Тому вивчення шляхів лімфатичного відтоку 

від органів малого тазу, і вивчення лімфатичної 

системи в загалом є актуальним 

Матеріали та методи. Нами проводилася се-

рія експериментів на щурах, з застосування індо-
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цианіна зеленого (ICG) та ICG-камери для визна-

чення лімфатичного відтоку.  

Під загальним тіопенталовим наркозом щурам 

в простату вводили індоцианін зелений. Засікався 

час з моменту введення препарату і при контролі 

ICG-камери спостерігали за динамікою розповсю-

дження препарату. Було проведено чотири серії 

експерименту. Дві групи яким вводився препарат і 

проводилось дослідження в спокої перша група 

норма і третя простатит. І дві групі щурів, яким 

після введення препарату проводили механічний 

вплив на простату за допомогою тупфера, і при 

контролі ICG-камери спостерігали за динамікою 

розповсюдження препарату друга група норма і 

механічний вплив і четверта група простатит і ме-

ханічний вплив. 

Нами проводилось моделювання простатиту 

за загальною методикою, Наявність простатиту 

при використанні цієї моделі виявлялось у 100%. 

У половини експериментальних тварин простатит 

ускладнився хронічним везикулітом. Моделюван-

ня проводили одноразовим введенням в пряму 

кишку щурів 1 мл суміші скипидару (метаксілола 

або ортоксілола) з 10% розчином димексиду (як 

провідник) в співвідношенні 1: 4. Суміш енергійно 

струшували протягом однієї хвилини для більшої 

гомогенності її та утворення дрібнодисперсної 

емульсії, потім вливали в пряму кишку щурів спе-

ціальним атравматичним напівжорстким катете-

ром діаметром 3 мм і довжиною 25 мм. Пропоно-

вана глибина введення патогенної суміші обґрун-

тована особливостями розташування 

передміхурової залози і прямої кишки. Вони тісно 

прилягають один до одного на відстані 20 - 25 мм 

від ануса. За даною методикою виникнення прос-

татиту виникало на 28 сутки.  

Щура наркотизують, виконується серединна 

лапоротомія. На максимально ефективній відстані 

до об'єкта закріплюємо ICG камеру (відстань пос-

тійна для всіх фаз експерименту). Камеру ICG вві-

мкнена відразу після введення індоціанін і постій-

но включена протягом усього етапу експерименту.  

Під загальним тіопенталовим наркозом щурам 

в простату вводили індоцианін зелений. Засікався 

час з моменту введення препарату і при контролі 

ICG-камери спостерігали за динамікою розповсю-

дження препарату. Дозування 0,02 мг / кг маси = 

0,004 мг в обсязі 0,03 мл в кожну частку простати 

(в межах частки - 0,01 мл - в апикальную, 0,01 мл в 

середню і 0,01 в базальну частину). 

Мета дослідження – Вивчити швидкість від-

току від простати та накопичення контрастної діа-

гностичної речовини в рнгіонарних лімфатичних 

вузлах в нормі і при патології в спокої та при ме-

ханічному впливі на орган. 

Результати.  
В першій групі після введення контрастної 

речовини безпосередньо в простату в середньому 

на 30 хвилині вона почала розповсюджуватися на 

перший лімфатичний вузол, на 36 хвилину контра-

стувалися лімфатичні судини і відмічалось нако-

пичення максимальне. У групі з механічним под-

разненням на 17 хвилині починав візуалізуватися 

перший лімфатичний вузол, а максимальна нако-

пичення відбувалося на 27 хвилині.(таб.1)  

Таблиця 1 

Середні показники розповсюдження контрастної речовини в хвилинах 

Час рупа Початок ізуалізації Максимальне накопичення 

Норма 1 л.в. 30 36 

Механічний вплив 17 27 

Запалення 4 20 

Механічний вплив запалення 3 15 

 

Після моделювання простатиту в дослідженої 

дорсолатеральній частини простати щурів просте-

жувався різний по враженості запальний процес, 

гемодинамічні порушення, що було підтверджено 

гістологічно. Також після проведення експеримен-

ту досліджені і лімфатичні вузли в яких були ви-

явлені признаки запального процесу. 

В третій групі після введення контрастної ре-

човини безпосередньо в простату в середньому на 

4 хвилині вона почала розповсюджуватися на пе-

рший лімфатичний вузол, на 20 хвилину контрас-

тувалися лімфатичні судини і відмічалось накопи-

чення максимальне. У групі з механічним подраз-

ненням на 3 хвилині починав візуалізуватися 

перший лімфатичний вузол, а максимальна нако-

пичення відбувалося на 15 хвилині (таб.1., рис 1). 
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Рис 1. Етапи накопичення контрастної речовини А, Б. 

1- простата, 2 – сім’яні пухирці, 3 перший лімфатичний вузол. 

 

Таким чином було встановлено що механічне 

подразнення простати в яку вводили контрастну 

речовину, призводить до більш швидкого її розпо-

всюдження, майже в 2 рази, як в нормі так і при 

запальному процесі (рис. 2 ) 
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Рис 2. Швидкість розповсюдження контрастної речовини . 

 

Висновки  
1. При моделювання запального процесу в 

простаті контрастна речовина розповсюджувалося 

більш швидше таким чином видання контрастних 

речовин під час запалення свідчить про те що лім-

фовідтік посилюється,  

2. Методика введення контрастної речови-

ною в орган інтраопераційно дозволяє вивчати 

особливості відтоку лімфи від органів, дивитися за 

особливостями відтоку, спостерігати за часовими 

термінами.  

3. Механічне подразнення органу вдвічі при-

скорює терміни накопичення контрастної речови-

ни, як в нормі, так і при патології 

Це є перспективи методикою для вивчення 

лімфовідтоку як в експерименті так і при виконан-

ні операцій на людині. 
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Abstract 

The purpose of our research was to study the indicators of quality of life in patients with adenomyosis and / 

or hyperplastic endometrial processes. 

The study included 129 patients aged from 27 to 53 years (on average 39.4 ± 8.6)/ Laparoscopy and hyster-

oscopy were performed according to the standard technique for therapeutic purposes, followed by hormonal 

therapy using progestins (pills or intrauterine systems containing synthetic progesterone). To study HRQoL, we 

used the most common general health-related quality of life questionnaire Médical Outcomes Study (MOS SF-

36) consisting of 36 questions and including 8 scales. The obtained results indicate an improvement in the QoL 

indicators after uncomplicated surgery followed by hormonal therapy in all women based on the responses to the 

SF-36 questionnaire. However, significant changes (p <0.05) were noted in indicators of physical functioning, 

vitality and mental health. The vitality indicator improved by 134.2% in women with adenomyosis; the mental 

health indicator was improved by 65.5% in patients with adenomyosis and endometrial hyperplastic processes; 

and the physical functioning indicator greatly increased (by 73.1%) in patients with endometrial hyperplastic 

processes after surgery. 

Keywords: adenomyosis, hyperplastic endometrial processes, Médical Outcomes Study SF-36 

questionnaire. 

Almost all gynecological diseases have a 

significant impact on the quality of life, psychological 

well-being and interpersonal relationships of women. 

The manifestations of the disease gradually impair a 

woman's ability to perform certain daily activities and 

lead to a feeling of deterioration in her health and 

general well-being. The impact of these symptoms 

has only been partially studied, and further clinical 

studies are needed to fully understand the extent of 

this condition 

[1]. 

Many researchers pay great attention to studies of 

the quality of life in medicine, which led to a signifi-

cant change in the traditional views on the problem of 

illness and the patient. Since research on the quality of 

life in medicine is directly related to health, then, in 

fact, physicians conduct research on the quality of life 

(QoL), which changes depending on the state of 

health. In this regard, the concept "Quality of Life" 

and the concept "Health Related Quality of Life" 

(HRQoL) are separated [2]. 

The purpose of our research was to study the 

indicators of quality of life in patients with adenomyosis 

and / or hyperplastic endometrial processes. 

Material and methods. The study included 129 

patients aged from 27 to 53 years (on average 39.4 ± 

8.6), who were examined and treated at the Municipal 

non-profit organization of Kharkiv City Council 

“Kharkiv Regional Perinatal Center”, women's consul-

tation, department of surgical gynecology with mini-

mally invasive technologies. The first group consisted 

of 38 (29.6%) patients with the diagnosis of adeno-

myosis of the I-II degree, 42 (32.1%) patients of the 

second group were diagnosed with a combination of 

adenomyosis of the I-II degree with hyperplastic pro-

cesses of the endometrium and / or uterine leiomyo-

ma, the third the group included 39 (30.5%) women 

with only hyperplastic endometrial processes. 

All patients brought medical records of the dis-

ease and symptoms, assessed the severity and course 

of the disease. The following clinical laboratory and 

biochemical studies were performed: general clinical 

methods of blood and urine analysis, biochemical 

blood test, coagulogram, lipid profile, FSH, LH, pro-

lactin and estradiol levels on the 5-7th day of the men-

strual cycle and progesterone. Visual methods includ-

ed ultrasound examination of the pelvic organs, which 

was performed using vaginal and abdominal transduc-

ers, as well as ultrasound elastography, which was 

performed using the ULTIMA PA device 

GRIS.941217.015-01 (Ukraine). 

Laparoscopy and hysteroscopy were performed 

according to the standard technique for therapeutic 

purposes, followed by hormonal therapy using proges-

tins (pills or intrauterine systems containing synthetic 
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progesterone). We morphologically examined the en-

dometrium fragments with the underlying myometri-

um, which were obtained during hysteroscopic sur-

gery performed using the Karl Storz-endoscope UP-

210 SN: SQ 01490 (Germany).  

To study HRQoL, we used the most common 

general health-related quality of life questionnaire 

Médical Outcomes Study (MOS SF-36) consisting of 

36 questions and including 8 scales. 

1. Physical Functioning (PF) reflects the degree 

to which the physical condition limits the performance 

of physical activities (self-care, walking, climbing 

stairs, carrying weights, etc.). Low scores on this scale 

indicate that the patient's physical activity is signifi-

cantly limited by the state of his/her health. 

2. Role-Physical Functioning (RPF) shows the 

impact of physical condition on daily role-playing 

activities (work, daily routine). Low scores on this 

scale indicate that daily activities are significantly 

limited by the patient's physical condition. 

3. Bodily pain (BP) indicate its effect of the in-

tensity of pain on the ability to carry out daily activi-

ties, including work around the house and outside the 

home. Low scores on this scale indicate that pain sig-

nificantly limits the patient's activity. 

4. General health (GH) assesses the patients' state 

of health at the moment and the prospects for treat-

ment. The lower is the score on this scale, the lower is 

the health score. 

5. Vitality (VT) means feeling full of strength 

and energy or, on the contrary, exhausted. Low scores 

indicate patient’s fatigue and decreased vitality. 

6. Social Functioning (SF) is defined by the de-

gree to which a patient’s physical or emotional state 

limits social activity (communication). Low scores 

indicate a significant limitation of social contacts, a 

decrease in the level of communication due to a dete-

rioration in the physical and emotional state. 

7. Role Emotional Functioning (REF) assesses 

the degree to which the emotional state interferes with 

the performance of work or other daily routine (in-

cluding a large expenditure of time, decrease in the 

volume of work, decrease in its quality, etc.). Low 

scores on this scale are interpreted as a restriction in 

the performance of daily routine due to deterioration 

in the emotional state. 

8. Mental health (MH) characterizes the mood, 

the presence of depression, anxiety, a general indicator 

of positive emotions. Low indicators show the pres-

ence of depressive, anxious experience, mental dis-

tress. 

The answers to the questions are expressed in 

points from 0 to 100. The greater the number of points 

on the scale corresponds to a higher level of quality of 

life. The criteria for health-related quality of life ac-

cording to MOS SF-36 are: physical activity, the role 

of physical problems in limitation of life, pain, general 

health, vitality, social activity, the role of emotional 

problems in limitation of life, mental health. 

The results were statistically processed using the 

Statistica 10.0 package. The critical p-value signifi-

cance level for all used statistical analysis procedures 

was equal to 0.05.  

Results and discussion. The average age of the 

patients was 39.4 ± 8.6. We did not find a significant 

difference in the age and duration of the menstrual 

cycle (from 25 to 28 days) in the patients of the three 

groups. However, we paid attention to the significant-

ly increased number of patients' complaints about the 

manifestations of menorrhagia in the adenomyosis 

group (57.9%) compared with the data of the second 

and third groups (43.9% and 43.6%, respectively) 

(<0.05) (Table 1). 

Table 1 

Clinical characteristics of patients (n = 128) 

The investigated parameter 
group 1 

n=38 

group 2 

n=41 

group 3 

n=39 
Р 

Average age, years 38.4±8.9 39.7±7.4 39.1±8.2 >0.05 

Average menstrual cycle duration, days 25.7±1.6 26.1±1.4 26.6±1.8 >0.05 

Menorrhagia 22 (57.9%) 18 (43.9%) 17 (43.6%) <0.05 

Dysmenorrhea 27 (71.1%) 23 (56.1%) 19 (48.7%) <0.05 

Bleeding before and after menstruation 29 (76.3%) 15 (36.6%) 10 (25.6%) <0.05 

Mid-menstrual bleeding 28 (73.7%) 18 (43.9%) 6 (15.4%) <0.05 

Anemia 25 (65.7%) 28 (68.3%) 28 (71.8%) >0.05 

 

76.3% of patients with adenomyosis had bleeding 

before and after menstruation significantly more often 

(36.6% and 25.6%, respectively) (<0.05) and in the 

middle of the menstrual cycle (73.7% versus 43.9% 

and 15.4%, respectively) (<0.05) compared with pa-

tients of the second and third groups. 

The clinical and laboratory examination showed 

the decrease in the hemoglobin level in 63.3% of the 

examined patients. However, in the third group, this 

indicator exceeded the data of the patients of the first 

and second groups (71.8% versus 65.7% and 68.36% 

respectively), which was due to menometrorrhagia in 

patients of these groups. 

Most of the patients (78 / 60.9%) were in the re-

productive and late reproductive periods. There were 

39.1 % of women in premenopausal period. In our 

studies, none of the patients was in the menopausal 

period. 

The study of the HRQoL of patients using the 

SF-36 questionnaire scale significantly expanded the 

understanding of the QoL of these patients before 

treatment. First of all, this is due to the fact that SF-36 

is a general questionnaire that helps to assess the QoL 

of respondents with various nosologies and compare 

this indicator with that of a healthy person. In addi-

tion, the SF-36, despite its brevity, has a fairly high 

sensitivity [3, 4]. 
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When assessing the results of the questionnaire, 

modern researchers adhere to the division according to 

the physical and psychological components of health. 

The physical components include physical function-

ing, role physical functioning, bodily pain, and general 

health. The psychological components include vitality, 

social functioning, role emotional functioning and 

mental health [5]. 

The physical functioning indicator varied from 12 

to 24 reaching an average of 18.2 ± 2.6 points in the 

first group patients with adenomyosis (Table 2). 

Before treatment, when asked about the limita-

tion of the possibility of self-care due to the illness, all 

patients answered negatively (3 points), but the ques-

tion about the effect of the condition on the limitation 

of heavy physical exertion, the patients responded 

“Yes, it significantly limits”. After surgery, this medi-

an of the physical functioning index in patients of this 

group increased to 30 points, averaging 25.4 ± 3.6 

points. 

Table 2 

Dynamics of the QoL according to the SF-36 scale in patients of group 1 (n = 38) 

Quality of Life Index Median, Q25-Q75 Before treatment After treatment Р 

Physical component of health 

Physical Functioning 
Ме 18.2±2.6 25.4±3.6 

<0.05 
Q25-Q75 12-24 18-30 

Role-Physical Functioning 
Ме 6.2±2.5 6.2±1.2 

>0.05 
Q25-Q75 5-8 4-9 

Bodily Pain 
Ме 8.2±1.7 3.1±1.7 

<0.05 
Q25-Q75 4-12 2-5 

General Health 
Ме 12.6±3.1 18.8±4.1 

>0.05 
Q25-Q75 6-18 9-24 

The psychological component of health 

Vitality 
Ме 17.8±3.3 7.6±2.3 

<0.05 
Q25-Q75 11-22 4-12 

Social functioning 
Ме 7.2±2.6 8.2±1.6 

>0.05 
Q25-Q75 5-10 6-10 

Role Emotional Functioning 
Ме 4.2±1.7 5.8±1.3 

>0.05 
Q25-Q75 3-6 4-7 

Mental Health 
Ме 13.8±3.6 8.7±3.1 

<0.05 
Q25-Q75 8-15 5-10 

 

The average score of role-physical functioning 

was 6.2 ± 2.5 with fluctuations from 5 to 8 points. 

Considering that the HRQoL for this indicator is as-

sessed inversely (the higher is the indicator, the less, 

according to the respondent, are health problems limit-

ing his/her daily activities), it can be stated that, in 

general, this indicator in patients with adenomyosis 

was at a relatively high level. The treatment did not 

significantly change the presented data, which ranged 

from 4 to 9, averaging 6.2 ± 1.2. 

On the point scale, the intensity of bodily pain 

varied from 4 to 12 points (on average, 8.2 ± 1.7 

points). Evaluating this indicator, 11 out of 38 

(28.9%) patients in the adenomyosis group experi-

enced very severe pain (12 points). This indicator 

most clearly presented the effectiveness of treatment: 

20 (52.6%) patients indicated "very mild pain" and 18 

(47.4%) patients "did not experience pain at all." The 

mean postoperative pain score was 3.1 ± 1.7 points. 

Before treatment, the indicator of general health 

varied within 6-18 points, averaging 12.6 ± 3.1. When 

being interviewed, none of the first group patients 

answered the question "How would you generally 

assess your state of health?" answered "excellent" or 

"very good". 9 (23.7%) out of 38 respondents an-

swered "good", 24 (63.2%) patients named their state 

of health “bad”, and 5 (13.1%) patients called it “very 

bad”. In the postoperative period, this indicator in-

creased to 18.8 ± 4.1 though this change was not sig-

nificant (p> 0.05). 

The vitality in patients with adenomyosis varied 

from 11 to 22 and averaged 17.8 ± 3.3 points. After 

the treatment, this indicator had the maximum change. 

During the survey, the answers “most of the time” and 

“often” prevailed, so the average score decreased to 

7.6 ± 2.3 points. 

In total, the indicator of social functioning varied 

from 5 to 10 points, on average it was 7.2 ± 2.6 points. 

Answering the question "how much did your physical 

and emotional state during the last 4 weeks prevent 

you from spending time with your family, friends, 

neighbors or in a team?" dominated with "did not in-

terfere" and "a little". And when asked "how often 

over the past 4 weeks did your physical or emotional 

state prevent you from actively communicating with 

people?" 100% of patients answered "rarely". After 

treatment, the indices did not change significantly and 

increased to 8.2 ± 1.6 (from 6 to 10). 

In patients with adenomyosis, the indicator of 

role emotional functioning varied from 3 to 6 points, 

averaging 4.2 ± 1.7 points. There was no significant 

increase in the studied indicator after treatment (5.8 ± 

1.3). 

The HRQoL according to the mental health indi-

cator, as well as role emotional functioning, is as-

sessed in inverse proportion. The surveyed patients in 

the quantitative assessment decreased (improved) on 
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all points. To the questions "did you feel depressed, 

discouraged and sad, worn out, tired?" 32 (84.2%) 

patients of the first group answered “never” and “rare-

ly”. The mean score significantly decreased from 13.8 

± 3.6 to 8.7 ± 3. 

In the second group of patients with a combina-

tion of grade I-II adenomyosis with endometrial hy-

perplastic processes and / or uterine leiomyoma (n = 

41), after treatment, positive dynamics was also noted 

in all parameters. However, special attention should be 

paid to the results in the subgroups of physical func-

tioning, bodily pain, vitality and mental health (Table 

3). 

Table 3 

Dynamics of the QoL according to SF-36 scale in patients of group 2 (n = 41) 

Quality of Life Index Median, Q25-Q75 Before treatment After treatment Р 

Physical component of health 

Physical Functioning 
Ме 16,4±2,8 26.6±4.5 

<0.05 
Q25-Q75 11-22 18-30 

Role-Physical Functioning 
Ме 6,7±2,4 5.2±1.8 

>0.05 
Q25-Q75 5-8 4-8 

Bodily Pain 
Ме 4,4±1,3 2.9±1.1 

>0.05 
Q25-Q75 2-11 2-5 

General Health 
Ме 14,8±4,2 18.2±4.6 

>0.05 
Q25-Q75 7-23 10-25 

The psychological component of health 

Vitality 
Ме 16.2±2.8 7.8±2.5 

<0.05 
Q25-Q75 8-22 4-13 

Social Functioning 
Ме 7.8±1.4 8.4±0.8 

>0.05 
Q25-Q75 5-10 7-10 

Role Emotional Functioning 
Ме 5.2±2.2 5.5±1.3 

>0.05 
Q25-Q75 3-6 4-6 

Mental Health 
Ме 19.2±3.3 11.6±2.9 

<0.05 
Q25-Q75 12-24 7-15 

 

The values of the indicator of physical function-

ing in the patients of this group after surgery in sepa-

rate questionnaires increased to 30 points (the highest 

score) and averaged 26.6 ± 4.5 points. However, some 

patients continued to experience difficulties in “climb-

ing stairs for several flights” and “walking a distance 

of more than 1 kilometer”. 

The weak bodily pain was recorded in 19 women 

(46.3%), and 11 (26.8%) women were not limited by 

bodily pain at all. The average pain score was 2.9 ± 

1.1 points. 

When assessing the vitality, we established the 

predominance of the answers "most of the time" and 

"often", so the average score decreased (improved) to 

7.8 ± 2.5 points. Mental health quantitatively de-

creased (improved) on all counts, because the ques-

tions included in this section (“did you feel depressed, 

discouraged and sad, worn out, tired?”) were dominat-

ed by the answers “never” and “rarely” (83.3%). The 

average score was 11.6 ± 2.9 with variations from 7 to 

15 points. 

The patients of the third group (n = 39), which 

included women only with hyperplastic endometrial 

processes, did not show significant improvements in 

the sections of physical functioning, vitality and men-

tal health (Table 4). 

Judging by the changes in the QoL in patients 

with hyperplastic endometrial processes on the SF-36 

scale, significant improvements were found in the 

sections of physical functioning, vitality and mental 

health. 
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Table 4 

Dynamics of the QoL according to the SF-36 scale of patients of group 3 (n = 39) 

Quality of Life Index Median, Q25-Q75 Before treatment After treatment Р 
Physical component of health 

Physical Functioning 
Ме 15.2±2.1 26.3±3.4 

<0.05 
Q25-Q75 12-21 22-30 

Role-Physical Functioning 
Ме 6.5±2.1 5.5±15 

>0.05 
Q25-Q75 5-8 4-8 

Bodily Pain 
Ме 2.4±1.1 2.8±1.4 

>0.05 
Q25-Q75 2-5 2-5 

General Health 
Ме 16.5±3.5 17.3±3.6 

>0.05 
Q25-Q75 12-24 11-24 

The psychological component of health 

Vitality 
Ме 17.5±2.3 7.7±2.2 

<0.05 
Q25-Q75 10-19 4-13 

Social Functioning 
Ме 7.7±1.3 8.2±1.0 

>0.05 
Q25-Q75 5-10 7-10 

Role Emotional Functioning 
Ме 5.5±2.0 5.4±1.1 

>0.05 
Q25-Q75 4-6 4-6 

Mental Health 
Ме 14.1±2.4 9.8±1.7 

<0.05 
Q25-Q75 7-16 5-11 

 

The values of the physical functioning indicator 

in patients of this group after surgery and in patients 

after transvaginal conservative myomectomy in indi-

vidual questionnaires increased to 30 points and aver-

aged 26.3 ± 3.4 points. When assessing the vitality, we 

noted the prevalence of the answers "most of the time" 

and "often", therefore the average score decreased 

(improved) to 7.7 ± 2.2 points. 

Mental health quantitatively decreased (im-

proved) on all counts, because the questions included 

in this section (“did you feel depressed, discouraged 

and sad, exhausted, tired?”) had mostly the answers 

“never” and “rarely” (92.2%). The average score was 

9.8 ± 1.7. 

The results of the QoL indicators dynamics be-

fore and after treatment showed significant changes (p 

<0.05) in all groups related to indicators of physical 

functioning, vitality and mental health (Fig. 1).
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Fig. 1. Dynamics of the physical functioning indicator in the surveyed patients 

 

However, in the first group, the indicator of phys-

ical functioning increased by 1.39 times, which 

amounted to 39.6%, in the second group it enlarged by 

1.62 (62.2%), and in the third group it raised by 1.73 

times, i.e. 73.1%. Thus, the third group patients with 

hyperplastic endometrial processes after surgery had 

the greatest increase in the indicator of physical func-

tioning (Fig. 1). 

Significant changes (p <0.05) in the vitality indi-

cator demonstrated that in the first group this indicator 

decreased from the initial value by 2.34 times, which 

amounted to 134.2%, in the second group it abated by 
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2.1 times (107.7% ), and in the third group this indica- tor lowered by 2.3 times (127.3%) (Fig. 2). 
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Fig. 2. Dynamics of the vitality indicator in patients of the examined groups 

 
The most pronounced improvement in vitality af-

ter treatment was noted in patients of the first group 
with adenomysis. This is probably due to the decrease 
or complete absence of dysmenorrhea and menorrha-
gia manifestations, and as a consequence, to normali-
zation of hemoglobin levels. Only this group patients 
showed a significant improvement in the bodily pain 
indicator from 8.2 ± 1.7 to 3.1 ± 1.7 points (p <0.05). 

Statistically significant changes (p <0.05) in the 
mental health indicator demonstrated decrease in the 

first group from the initial value by 1.59 times, which 
amounted to 58.6%, in the second group it lowered by 
1.65 times (65, 5%), and in the third group it de-
creased by 1.43 times (43.9%) (Fig. 3). Thus, after the 
treatment, a significant improvement in the indicator 
of mental health was noted in the second group pa-
tients who associated a decrease in psychological load 
with the resolution of the problem of uterine bleeding 
and the exclusion of the malignant process of the en-
dometrium after pathomorphological examination. 
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Fig. 3. Dynamics of the mental health indicator in female patients of the surveyed groups 

 
Conclusion 
The obtained results indicate an improvement in 

the QoL indicators after uncomplicated surgery fol-
lowed by hormonal therapy in all women based on the 
responses to the SF-36 questionnaire. However, sig-
nificant changes (p <0.05) were noted in indicators of 
physical functioning, vitality and mental health. The 
vitality indicator improved by 134.2% in women with 
adenomyosis; the mental health indicator was im-
proved by 65.5% in patients with adenomyosis and 
endometrial hyperplastic processes; and the physical 
functioning indicator greatly increased (by 73.1%) in 
patients with endometrial hyperplastic processes after 
surgery. 
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Abstract 

In this article, the authors write about their experience with the use of the oral fibrinolytic "Thrombovazim" 

in the conservative treatment of acute ascending varicothrombophlebitis of the lower extremities against the 

background of the appointment of a direct oral anticoagulant, diosmin preparations, elastic compression of the 

lower extremities. The comparative results of using this treatment regimen in relation to the therapy of this pa-

thology without prescribing a thrombolytic agent after 3 and 6 months from the start of treatment are presented. 

The dynamics of recanalization of the venous bed and the dynamics of reduction of clinical manifestations of the 

disease are analyzed.  

Keywords: saphenous vein thrombosis of the lower extremities, varicothrombophlebitis, conservative 

treatment, fibrinolytic, direct oral anticoagulant. 

Introduction. Varicose veins of the lower 

extremities is one of the most common diseases from the 

total number of pathologies of the peripheral vascular 

bed in the Russian Federation and around the world. 

[1,5,7] Clinical practice shows that the majority of 

patients' criticism of this disease is reduced, which 

leads to a large number of complications. Various 

complications of varicose veins make up from 0.3% to 

8% of the total number of patients who have consulted 

doctors of the surgical specialty [3,2]. The most dan-

gerous complication of varicose veins is acute ascend-

ing varicothrombophlebitis, which occurs in 30-60% 

of patients with varicose veins [13,17,19]. There is a 

direct relationship between the size of the venous le-

sion area and the severity of pain, forcing patients to 

restrict limb movement. When a thrombus is localized 

in the basin of the small saphenous vein, local mani-

festations are less pronounced [4,12,16]. In the ab-

sence of proper treatment or late treatment of the pa-

tient for medical help, the progression of the throm-

botic process leads to the spread into the deep venous 

system of the lower extremities, as well as to the for-

mation of a floating area of the thrombus, its separa-

tion and migration and, as a result, to pulmonary em-

bolism. 

The aim of the study is to improve the results of 

conservative treatment of acute ascending vari-

cothrombophlebitis of the saphenous veins of the low-

er extremities in terms of preventing the development 

or decreasing the severity of postthrombophlebitic 

disease, alleviating symptoms and accelerating recov-

ery. 

Materials and methods. This study included 104 

patients who underwent inpatient conservative treat-

ment for 7 days in the conditions of the vascular sur-

gery department of the GUZ UOKB for 2018 - 2019. 

followed by outpatient conservative treatment. The 

study excluded patients with flotation of the head of a 

thrombus in the peri-ostium section, or with a throm-

bus less than 1 cm from the osteal valve according to 

ultrasound data, who, according to clinical indications, 

required surgical intervention at the time of admission 

to the hospital. The study excluded patients with the 

presence of a thrombotic process spreading to the deep 

venous system, pulmonary embolism, clinically sig-

nificant hemorrhagic complications. The results of the 

study included complete or significant recanalization 

of veins affected by the thrombotic process, complete 

relief of clinical symptoms and restoration of working 

capacity in the absence of process progression and no 

complications. 

In each patient included in the study group, acute 

ascending varicothrombophlebitis in the basin of the 

large or small saphenous vein at the level of the thigh 

and lower leg was identified and instrumentally con-

firmed by ultrasound duplex angioscanning, while 

varicose veins and varicothrombophlebitis with le-

sions of varices and the trunk of the great saphenous 

vein were detected in In 88 patients (84.6%), vari-

cothrombophlebitis in the basin of the small saphe-

nous vein was detected in 16 patients (15.4%), which 

did not require surgical or thrombolytic intervention 

[17, 16]. The clinical study was of a comparative pro-

spective nature. Women were the overwhelming ma-

jority - 91.3% (95) of patients, men - 8.7% (9). The 

patients' age ranged from 26 to 64 years, averaging 

43.2 ± 2.6 years. The duration of the presence of vari-

cose veins in patients ranged from 3 to 18 years, aver-

aging 12 ± 4.2 years. The duration of the course of 

varicothrombophlebitis ranged from 1 to 6 days, aver-

aging 3 days. 

All patients were prescribed basic therapy in ac-

cordance with current standards and clinical guide-

lines: parenteral administration of low molecular 

weight heparins (Clexane) at a dosage of 1 mg / kg 2 

times a day in order to prevent the spread of throm-
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bosis to the deep venous system, phlebotonics in ther-

apeutic dosages (Detralex) at a dosage of 1000 mg per 

day, constant elastic compression of the lower extrem-

ities of the 2nd class of compression (elastic stockings 

or tights) [9], at the outpatient stage, patients were 

prescribed direct oral anticoagulants (Eliquis 5 mg 2 

times a day) for a period of 3 months in order to pre-

vent the spread of the thrombotic process to deep ve-

nous system with subsequent transfer according to the 

results of the control ultrasound scan, which deter-

mined the presence of recanalization, progression with 

spread to the deep venous system and the presence of 

flotation, to oral antiplatelet agents (Aspirin-Cardio 

100 mg once a day) [15]. Transfer of patients to oral 

antiplatelet agents was carried out in the absence of 

flotation, the presence of recanalization, and full pa-

tency of the deep venous system of the lower extremi-

ties. 

Before discharge from the hospital, all patients 

underwent control ultrasound duplex angioscanning of 

the veins of the lower extremities in order to exclude 

flotation of the thrombus head, progression of the 

thrombotic process and its spread to the deep venous 

system. The patients were re-examined by a vascular 

surgeon 3 months and 6 months after the first visit. 

The dynamic examination included a clinical exami-

nation, ultrasound duplex angioscanning of the veins 

of both lower extremities. 

The patients were divided into 2 groups, similar 

in sex, age, degree and level of saphenous veins lesion 

by thrombotic process. The first study group (compar-

ison group) included 50 (48%) patients, of whom 44 

were women (88%), 6 men (12%). The second group 

(main group) of the study included 54 (52%) patients, 

49 women (90.7%), 5 men (9.3%). Patients of the first 

study group were prescribed only basic therapy ac-

cording to clinical guidelines (indicated above). The 

patients of the second group of the study were pre-

scribed basic therapy in combination with the fibrino-

lytic drug "Trombovazim" at a dosage of 800 IU 2 

times a day for a course of 20 days. 

Results. At the inpatient stage, three (2.9%) pa-

tients were excluded from the study. In two of them 

(one from each study group - 2% and 1.9%), accord-

ing to the results of the control ultrasound scan in the 

hospital, the progression of thrombosis was revealed 

in the form of the spread of the thrombotic process to 

the deep venous system of the limb. And in one (2%) 

patient of the first group, thromboembolism of small 

branches of the pulmonary artery was revealed in a 

hospital setting. 

During inpatient treatment, hemorrhagic compli-

cations were not detected in any group. 

Among the patients of the first group who re-

mained in the study, according to the data of the con-

trol ultrasound scan, no recanalization was detected, 

the relief of clinical symptoms was not observed, 

however, the absence of flotation and progression of 

the thrombotic process made it possible to transfer 

patients to the outpatient stage of treatment. Among 

the patients of the second group who remained in the 

study, according to the control ultrasound scan data, 

recanalization was detected in two patients (3.7%), no 

relief of clinical symptoms was observed, however, 

the absence of flotation and progression of the throm-

botic process made it possible to transfer patients to 

the outpatient stage of treatment. 

After 3 months, 82 (78.8%) patients remained 

under observation, 44 (88%) in the first group, 38 

(70.4%) in the second group. The rest of the patients 

did not show up for the follow-up examination for 

non-medical reasons. 

During the examination, the following parame-

ters were assessed: preservation of subjective manifes-

tations, such as a feeling of discomfort, the presence 

of a burden; compaction, hyperemia and hyperpig-

mentation, the degree of restriction of movements and 

pain, significantly reducing the ability to work and the 

quality of life, recanalization in the veins affected by 

the thrombotic process according to ultrasound angi-

oscanning [18], as well as the presence or absence of 

clinically significant hemorrhagic complications ac-

cording to anamnesis for the past time. 

It should be noted that in the second group of the 

study there were no hemorrhagic complications after 3 

months, recanalization in the veins affected by the 

thrombotic process occurred in 31.6% of patients, 

however, complete recanalization was not observed 

according to ultrasound data. Subjective symptoms, 

such as local pain and inflammatory changes, such as 

discomfort in the area of the affected veins, were ob-

served only in 7.9% of patients in the second group, 

versus 90.9% of patients in the first group of the 

study. One patient (1.7%) from the first group was 

excluded from further research as a result of a history 

of intestinal bleeding, arrested by the cancellation of 

direct oral anticoagulants, which required additional 

treatment and examination. After 3 months, all pa-

tients, due to the lack of progression of the thrombotic 

process and according to the Russian clinical guide-

lines, were transferred from taking direct oral antico-

agulants to taking antiplatelet agents (Aspirin-Cardio 

100 mg once a day). 

After 6 months, 43 (96%) people remained under 

observation in the first group, 38 (70.4%) patients in 

the second group. As well as after three months, the 

degree of recanalization and the presence of clinical 

symptoms were assessed. 

According to the results of the study, in the sec-

ond group of patients, recanalization to one degree or 

another occurred in all patients, while complete re-

canalization was achieved in 92.1% of patients, com-

pared with 23.3% of patients in the first group who 

achieved complete recanalization. The duration of the 

disease and the absence of complete recanalization of 

the affected veins, the remaining patients developed 

post-thrombophlebitic disease. After 6 months of ther-

apy, complete relief of inflammatory changes in the 

affected veins and no clinical symptoms were noted, 

which improved their quality of life. In contrast to the 

standard treatment regimen, the prescription of Trom-

bovazim increased the number of patients with com-

plete and partial recanalization, led to a complete re-

lief of subjective and objective symptoms, which can 

be considered complete recovery without a transition 
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to a chronic form of the disease, namely the develop-

ment of post-thrombophlebitis disease. 

Discussion. According to the literature and clini-

cal practice, the process of restoring the patency of the 

venous bed affected by the thrombotic process active-

ly occurs during the first 6 months after acute venous 

thrombosis [8]. Therefore, adequate treatment of acute 

ascending varicothrombophlebitis of the veins of the 

lower extremities, aimed at early recanalization, relief 

of pain, inflammatory reaction, reduces the likelihood 

of developing post-thrombophlebitic disease and re-

current venous thrombosis. 

The basis of conservative treatment of patients 

with acute ascending varicothrombophlebitis is anti-

coagulant and antiplatelet therapy for a sufficiently 

long period [15]. 

Thrombovazim is a domestic oral thrombolytic 

agent containing a highly purified enzyme preparation 

subtilisin immobilized on polyethylene glycol. It can 

be effectively used to prevent venous and (or) arterial 

thrombosis. Thrombovazim reduces swelling and 

pain, a feeling of heaviness in the limbs, prevents 

thrombus formation and increases the regression of 

inflammation. [ten]. At the same time, Thrombovazim 

does not affect the number of blood platelets, does not 

lengthen the clotting time and bleeding time, without 

affecting the parameters of the blood coagulogram. 

The use of anticoagulants enhances the fibrinolytic 

effect of Trombovazim without increasing the risk of 

bleeding. 

Our study showed that the appointment of low-

molecular-weight heparins in therapeutic dosages to 

patients from the first day of the disease, followed by 

a transfer at the outpatient stage of treatment to direct 

oral anticoagulants, and the subsequent transfer of 

patients to antiagrenants, allowed to start the processes 

of restoring the patency of the saphenous veins of the 

lower extremities. The addition of the direct oral 

thrombolytic agent Trombovazim to the anticoagu-

lants showed that such a treatment regimen is also 

quite safe in terms of the development of hemorrhagic 

complications. 

The use of the proposed therapy scheme showed 

a statistically significant acceleration of recanalization 

in the veins affected by the thrombotic process. Ac-

cording to the results of the study, the clinically signif-

icant period of complete recanalization of the venous 

bed is from 3 to 6 months during therapy with oral 

trobolytics from the beginning of therapy for 20 days, 

which is much faster, namely by 69% in terms of 

complete recanalization and by 47% in clinical and 

subjective symptoms compared with the control group 

of the study using standard therapy. Such a treatment 

regimen is not only safe, but also significantly more 

effective clinically [11]. 
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Abstract 
The article is devoted to determining the essence and fundamental characteristics of a socially responsible 

section of pharmaceutical companies. Fourteen important principles of social responsibility of the 
pharmaceutical business are defined. A conceptual model of social responsibility of the pharmaceutical business 
has been built in the context of the development of globalization and integration processes. The levels of 
responsibility of pharmaceutical companies are defined. The need for state regulation of socially responsible 
activities has been proved and a corresponding mechanism has been built. 

Анотація 
Стаття присвячена визначенню сутності та принципових характеристик соціально відповідальної 

дільності фармацевтичних копаній. Визначені чотирнадцях важливих принципів соціальної відповідаль-
ності фармацевтичного бізнесу. Побудована концептуальна модель соціальної відповідальності фрмацев-
тичного бізнесу в умовах розвитку глобалізаційних і інтеграційних процесів. Визначені рівні відповіда-
льності фармацевтичних компаній. Доведена необхідність державного регулювання соціально відповіда-
льної діяльності та побудований відповідний механізм. 
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В умовах екзистенційної кризи, яка проникла 
сьогодні у всі сфери життя суспільства, сенс фун-
кціонування фармацевтичних компаній (ФК) до-
корінно змінюється. На перший план виходять 
проблеми забезпечення довготривалого та стабі-
льного функціонування ФК як в Україні, так і 
всьому світі, що є однією з найважливіших умов 
збереження здоров’я і життя людей. Це в значній 
мірі може бути забезпечено за рахунок лояльності 
споживачів, партнерів по бізнесу, персоналу і є 
запорукою прогнозованості попиту на продукцію 
ФК. Саме тому питання соціальної відповідально-
сті, створення позитивного ділового іміджу, під-
вищення репутації ФК як відповідального робото-
давця, відповідального платника податків, відпові-
дальної «екофредлі» компанії та ефективне 
позиціювання ФК в інформаційному середовищі 
на сьогодні є такими важливими. Це й обумовило 
вибір нами напряму дослідження, що, з одного 
боку, пов’язано з великою актуальністю цієї тема-
тики, а з іншого – відсутністю науково обґрунто-
ваного концептуального розуміння соціальної від-

повідальності фармацевтичного бізнесу (СВФБ) в 
сучасних ринкових умовах.  

Розпочинаючи аналіз феномену корпоратив-
ної соціальної відповідальності (КСВ) як стійкого 
явища розвитку фармацевтичного бізнесу, необхі-
дно звернутися до його витоків, тобто формування 
і подальшого розвитку методологічних основ.  

Проведені нами дослідження дозволили ви-
значити наукові принципи, на які повинна опира-
тися система управління СВФБ в Україні, зважаю-
чи на загальносвітові тенденції і вимоги міжнаро-
дних стандартів: 

1) принцип дії на засадах абсолютної доброві-
льності – тобто ФК мають самостійно, без відчуття 
зовнішнього тиску повністю прийняти бізнес по-
зицію функціонування на благо суспільства, не 
тому, що цього вимагають зовнішні фактори, а 
тому, що вони самі розуміють величезну силу 
впливу власної діяльності на людство; 

2) комплексність – тобто ФК повинні бути со-
ціально відповідальними у всіх сферах, як зовніш-
ній, так і внутрішній. Не допустимо, наприклад, 
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бути відповідальним перед споживачами за якість, 
цінову та фізичну доступність лікарських засобів і 
одночасно нехтувати соціальними інтересами пер-
соналу, досягаючи зниження собівартості продук-
ції за рахунок зниження заробітної плати або не 
надаючи йому конкурентного соціального пакету, 
або перевантажуючи персонал; 

3) системність – тобто ФК як соціально відпо-
відальні організації, повинні розуміти взає-
мозв’язок соціально відповідальної, господарської, 
фінансової, інноваційної, інвестиційної, маркетин-
гової, логістичної складової власної діяльності, як 
єдиної цілісної системи, «системного організму», з 
якого неможливо вичленити якийсь окремий на-
прям, не зачіпаючи інший. Отже, соціально відпо-
відальні ФК повинні здійснювати відповідальну 
діяльність по всіх напрямках без винятку: відпові-
дальну фінансову діяльність, інноваційну діяль-
ність, інвестиційну, маркетингову, логістичну дія-
льність, щоб в кінцевому випадку бути повноцін-
ним членом соціально-економічних процесів; 

4) перманентність – не просто довготривала, а 
постійна, стабільна реалізація ФК соціально відпо-
відальних проектів та програм; 

5) вагомість – інвестування різних ресурсів 
ФК у власний соціально-інноваційний розвиток; 

6) відкритість, прозорість та публічність – по-
вне розкриття та активне розповсюдження інфор-
мації про напрямки соціально відповідальної дія-
льності ФК шляхом регулярного ініціативного 
складання соціальної (нефінансової) звітності і 
представлення компанії в інформаційному середо-
вищі, ведення корпоративного дайджесту, тісна 
взаємодія із засобами масової інформації, інфлюе-
нсерами, активне представлення компанії та ре-
зультатів її соціально відповідальної діяльності у 
соціальних мережах; 

7) адресність соціальної підтримки – всю со-
ціально відповідальну діяльність, соціальні про-
грами та проекти ФК повинні надавати конкретній 
групі стейкхолдерів, або навіть окремій особі. Со-
ціальна підтримка повинна здійснюватися за кри-
терієм «від кого» і «до кого», тоді ФК мають змогу 
досліджувати її ефективність завдяки прослідко-
вування шляху цих дій; 

8) різноманітність форм, методів та напрямів 
реалізації – тобто ФК повинні самостійно обирати 
інструменти здійснення соціально відповідальної 
діяльності серед будь яких доступних їм, та мо-
жуть у будь який спосіб їх комбінувати, змінювати 
їх перелік, модернізувати, удосконалювати, прис-
тосовувати, виходячи із власних цілей, власного 
потенціалу та спрямовувати їх на обраних 
стейкхолдерів; 

9) самоаналіз та самоаудит – під час здійснен-
ня соціально відповідальної діяльності ФК повинні 
безперервно проводити моніторинг власної діяль-
ності, який сприяє отриманню актуальної інфор-
мації про стан її реалізації та дозволяє вчасно діаг-
ностувати проблеми; 

10) самостандартизація – тобто, керуючись 
міжнародними стандартами, рекомендаціями, по-
ложеннями, ФК повинні самостійно розробляти 
власну політику у сфері КСВ, крокуючи шляхом 
постійного вдосконалення власної діяльності; 

11) принцип партнерської взаємної вигоди – 
один із основоположних принципів КСВ, який дає 
розуміння, що соціальна відповідальність не є 

«грою в одні ворота». ФК, які вирішили йти шля-
хом соціально відповідальної діяльності, отриму-
ють великий спектр зисків, які торкаються довго-
тривалого, стратегічного забезпечення власної 
конкурентоспроможності, інвестиційної приваб-
ливості, інноваційного соціально-економічного 
сталого розвитку. Тобто розуміння того що реалі-
зація моделі СВФБ – це вигідно для всіх учасників 
цього процесу, бо внаслідок її реалізації ФК здатні 
підвищити власну соціально-економічну ефектив-
ність (збільшення результативності фінансово-
господарської діяльності за рахунок підвищення 
лояльності споживачів, лікарів, пацієнтів; стабіль-
ність поточного забезпечення діяльності за раху-
нок розвитку партнерських відносин із постачаль-
никами фармацевтичної сировини та субстанцій; 
збільшення ефективності управління фармацевти-
чним персоналом за рахунок підвищення його ло-
яльності та зміцнення корпоративної культури; 
збільшення надходжень інвестиційного капіталу за 
рахунок укріплення партнерських відносин із фі-
нансово-кредитними установами, інвестиційними 
фондами, приватними акціонерами; збільшення 
ефективності інноваційної діяльності за рахунок 
партнерства із науковими установами, закладами 
вищої освіти, лабораторіями та базами клінічних 
досліджень; підвищення державної та регіональної 
підтримки за рахунок зміцнення приватно-
державного партнерства; формування гідної діло-
вої репутації). Хоча і у довгостроковому періоді, 
але ці мотиви є принциповими для визначення 
безальтернативної необхідності для ФК бути ще 
більш соціально відповідальними; 

12) антикорупційний принцип – ФК повинні 
діяти чесно, відкрито, прозоро і лише у межах 
правового поля, викорінюючи явище корупції у 
національному та у глобальному масштабі; 

13) принцип доброчесної конкуренції – ФК 
повинні діяти у відповідності до антимонопольно-
го законодавства, бути максимально чемними по 
відношенню до конкурентів, діяти лише у межах 
правового поля, викорінюючи явище економічного 
шпіонажу. 

14) принцип консолідованої соціальної відпо-
відальності, який полягає в розумінні всіма ФК 
того, що лише за умов дотримання всіма 
суб’єктами фармацевтичної галузі базового рівня 
соціальної відповідальності (СВ) в країні можна 
побудувати ефективну і відповідну вимогам між-
народних стандартів систему фармацевтичного 
забезпечення населення. 

Виходячи з означених методологічних прин-
ципів нами побудована концептуальна модель 
СВФБ в нових умовах господарювання: розвитку 
глобалізаційних та інтеграційних процесів, наслід-
ком яких стає в т.ч. і загроза пандемій, певної ви-
черпаності (обмеженості) ресурсів, інформатизації 
суспільства і цифровітизації економіки, зростання 
ролі людського капіталу в умовах загострення 
конкурентної боротьби не тільки між окремими 
компаніями, а між державами тощо (рис. 1).  

У моделі номерами проставлені визначені на-
ми методологічні принципи побудови системи 
СВФБ. Завдяки реалізації зазначених наукових 
принців будь який суб’єкт фармацевтичного ринку 
(СФР) у власній соціально відповідальній еволюції 
має пройти певні  
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етапи розвитку: від відповідального фармаце-

втичного виробника (рівень відповідальності пе-

ред споживачами, пацієнтами, лікарями, фармаце-

втами, провізорами), постачальника фармацевтич-

ної сировини та субстанцій, відповідального 

надавача фармацевтичної допомоги до відповіда-

льного суб’єкта, який діє у межах правового поля 

(рівень відповідальності перед державою, місце-

вою владою, контролюючими органами, інвесто-

рами, фінансово-кредитними установами, місце-

вим співтовариством, засобами масової інформа-

ції, суспільством в цілому), потім до 

відповідального бізнес партнера та роботодавця 

(рівень відповідальності перед персоналом, акціо-

нерами, власниками, постачальниками, конкурен-

тами), потім до відповідального інноватора, акти-

вного учасника інноваційного розвитку шляхом 

впровадження інноваційних ЛЗ, проводячи відпо-

відні наукові дослідження (рівень відповідальності 

перед суспільством, науковими установами, закла-

дами вищої професійної освіти), до соціально від-

повідальної компанії, яка добровільно взяла на 

себе додаткові зобов’язання перед прийдешніми 

поколіннями. 

Тому важливо зрозуміти, що СВ як явище 

може існувати лише у вільному середовищі і мож-

лива лише для вільних у своїх діях суб’єктів, які 

при цьому неухильно і свідомо дотримуються за-

кону, прав людини, норм поведінки, етики та мо-

ралі, є солідарними, постійно узгоджують інтереси 

зі всіма стейкхолдерами, функціонують на засадах 

чесності, відкритості, прозорості, підзвітності та 

піклуються про наслідки власної діяльності для 

суспільства і, що особливо важливо, для майбутніх 

поколінь. У теорії управління корпоративною со-

ціальною відповідальністю (КСВ) часто викорис-

товується поняття рівнів КСВ та їхня побудова у 

вигляді піраміди. Традиційно різні рівні КСВ 

представляють собою комбінації вимог до фарма-

цевтичного бізнесу з боку стейкхолдерів. Чим ви-

щий рівень КСВ, тим більше у СФГ добровільно 

прийнятих зобов’язань. СВФБ повинна будуватися 

за такими рівнями. 

Перший (базовий) рівень соціальної відпові-

дальності, як вже зазначалося, є обов’язковою 

складовою та втілює в собі суспільні вимоги. Цей 

рівень передбачає дотримання вимог чинного по-

даткового, трудового, господарського законодав-

ства, національних, галузевих стандартів якості, 

належних практик, настанов та наказів МОЗ Укра-

їни у процесі здійснення діяльності у сфері розро-

бки, виробництва, дистрибуції та роздрібної реалі-

зації ЛЗ, а також у підготовці фармацевтичних 

кадрів. 

Другий та третій рівні СВФБ є добровільними 

та втілюють у собі суспільні очікування. Другий 

рівень СВФБ, орієнтований на економічну ефекти-

вність, реалізується через втілення в життя кадро-

вих, екологічних та інших соціальних програм, а 

також програм тривалого співтовариства з бізнес-

партнерами, спрямованих на підвищення продук-

тивності праці, зниження витрат, підвищення інве-

стиційної привабливості, зміцнення конкурентних 

позицій, збільшення обсягу фінансово-

господарських результатів діяльності та інші.  

Третій рівень СВФБ, орієнтований на нееко-

номічну ефективність – це реалізація кадрових, 

екологічних, культурних та інших соціальних про-

грам, а також програм тривалого співтовариства з 

бізнес-партнерами, спрямованих на зміцнення ді-

лової репутації, іміджу та корпоративної культури 

ФК. Програми третього рівня також можуть при-

носити економічну вигоду, але вона не є метою 

їхнього здійснення. 

Така значна та багатогранна діяльність вима-

гає міцного правового підгрунтя. Так, правову ос-

нову державного регулювання СВБ в Україні нині 

складають Загальна декларація прав людини [1, с. 

35-38], Міжнародний пакт про економічні, соціа-

льні і культурні права [2, с. 40-41] та Європейська 

соціальна хартія [3, с. 18-27]. Державне регулю-

вання соціально відповідальної діяльності (СВД) в 

Україні на сьогодні ще формується. Як показано 

на рис. 3, ініціація цього процесу відбулася зовсім 

нещодавно, у 2005 р. 
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Рис. 3 Періодизація розвитку державного регулювання СВБ в Україні 

 

Формування ефективної системи державного 

регулювання СВБ залежить від стану вивчення 

розмаїття форм реалізації СВ на різних рівнях уп-

равління. За ієрархією управління СВФБ нами ви-

ділені: 

1. Нанорівень: особиста соціальна відповіда-

льність фармацевтичного персоналу. 

2. Мікрорівень: відповідальність перед персо-

налом, бізнес партнерами, акціонерами, власника-

ми і споживачами та ін. конкретної ФК. 

3. Галузевий рівень: відповідальність перед 

персоналом, бізнес партнерами, акціонерами, вла-

сниками і споживачами та ін. всіх суб’єктів фар-

мацевтичної галузі. 

4. Мезорівень: відповідальність перед місце-

вими (регіональними) співтовариствами. 

5. Макрорівень: відповідальність перед суспі-

льством (державою). 

6. Мегарівень: відповідальність перед світо-

вим співтовариством. 

У контексті різних «ролей» ФК, можна зазна-

чити, що соціально відповідальна організація: 

 як суб’єкт права – дотримується законів, 

норм суспільного життя; 

 як фармацевтичний виробник (постачаль-

ник, аптека) – виробляє (поставляє, реалізує) якісні 

ЛЗ за доступними обґрунтованими цінами;  

 як роботодавець – опікується матеріаль-

ним становищем робітників, не допускає їх дис-

кримінації;  

 як суб'єкт управління ресурсами – ефекти-

вно їх використовує;  

 як об'єкт інвестування – захищає інтереси 

інвесторів і подає правдиву інформацію про свій 

стан;  

 як конкурент – не бере участь у нечесній 

конкуренції та необґрунтованому обмеженні кон-

куренції;  

 як учасник соціального розвитку – стиму-

лює й підтримує інновації, розробляє оригінальні 

ЛЗ, визнає власну відповідальність за вплив на 

якість життя оточуючих. 

Таким чином, соціально відповідальна пове-

дінка дає можливість ФК реалізовувати свої осно-

вні потреби у виживанні, безпеці та стійкому роз-

виткові. СВФБ сьогодні перетворюється не тільки 
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в умову ефективного функціонування на фармаце-

втичному ринку, але й у спосіб подолання різних 

адміністративних бар'єрів. Тому формування ме-

ханізму державного регулювання СВФБ лишаєть-

ся актуальним.  

На нашу думку, механізм державного регу-

лювання СВФБ – це сукупність функцій, етапів і 

послідовних процедур впливу на організаційну 

систему, з відповідним нормативно-правовим, ме-

тодичним та інформаційним забезпеченням, а та-

кож методи і засоби впливу, за допомогою яких 

держава здійснює вплив на суспільні відносини з 

метою розвитку СВ СФГ, що супроводжується 

досягненням певного результату цього впливу, 

який може бути зіставлений з індикаторами-

показниками для визначення рівня досягнення 

управлінських (програмних) цілей функціонування 

системи. 

Регулювання СВБ забезпечується певними 

методами, які можна визначити, як способи впли-

ву держави на сферу підприємництва, інфраструк-

туру ринку, некомерційний сектор економіки з 

метою створення умов їх ефективного функціону-

вання задля розвитку суспільства в соціальній, 

економічній та екологічній сферах [5, с. 57-59]. 

За способами впливу методи державного ре-

гулювання можуть бути прямими, тобто такими, 

що здійснюються за допомогою прийняття зако-

нодавчих актів, на яких ґрунтуються дії виконав-

чої влади, та непрямими – такими, що ґрунтуються 

на використанні різних економічних, фінансових, 

інформаційних важелів [6, с. 154-155]. 

До методів державного регулювання СВБ від-

носяться наступні: правові, які ґрунтуються на 

використанні законодавчих та нормативно-

правових інструментів; адміністративні, засновані 

на застосуванні процедур, що мають обов’язкову 

силу; організаційні, що передбачають створення 

державою умов, дотримання яких робить діяль-

ність суб’єктів регулювання економічно прибут-

ковою; економічні, які впроваджуються за допо-

могою застосування економічних засобів; соціаль-

ні, які базуються на відкритості інформації про 

стан конкретного сектора державного управління 

та активній участі суспільства в діяльності 

суб’єкта регулювання [4, с. 158-167]. 

Інструментами державного регулювання 

СВФБ є: законодавство; стратегічні документи 

щодо розвитку СВФБ; державні цільові програми; 

приватно-державне партнерство; консультативно-

дорадчі ради при органах державної влади; пільго-

ве оподаткування соціально відповідальних ФК; 

державні контракти; відзнаки та заохочення; сер-

тифікація; моніторинг практик впровадження 

СВФБ; підтримка складання соціальної звітності; 

проведення соціальних аудитів в ФК; рейтингу-

вання ФК; підтримування і розвиток інтернет-

ресурсів з проблематики СВБ; науковий супровід. 

Розроблений нами механізм державного регу-

лювання СВФБ зображено на рис. 4.  

На основі висновків фахівці Світового банку 

нами сформульована послідовність дій щодо фор-

мування механізму державного регулювання 

СВФБ в Україні (рис. 5). 

Перший етап у наведеному алгоритмі – це ви-

знання урядом країни важливості СВФБ і переко-

нання в цьому бізнесу –полягає в тому, що уряд 

повинен визнати переваги СВД ФК, що сприяють 

підвищенню як конкурентоспроможності вітчиз-

няної фармації, так і держави, і демонструвати свої 

погляди, привселюдно виражаючи своє позитивне 

відношення до компаній, які впроваджують кон-

цепцію СВФБ. При цьому можуть бути викорис-

тані такі засоби, як різного роду інформаційні та 

суспільні кампанії та заходи, як наприклад: розро-

бка  
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Механізм державного регулювання СВФБ

Стратегічна мета – підвищення рівня СВ СФГ

Регулювання 

відповідальності 

ФК за своєчасне 

забезпечення 

населення 

якісними, 

безпечними та 

доступними за 

ціною ЛЗ

Регулювання 

відповідальності 

ФК за 

нормотворчу 

діяльність

Регулювання 

відповідальності 

ФК за екологічну 

безпеку

Регулювання 

відповідальності 

ФК перед 

персоналом та 

суспільством

Тактичні цілі державного регулювання СВФБ

Регулювання 

відповідальності 

ФК перед 

акціонерами та 

власниками

Регулювання 

відповідальності 

ФК перед бізнес-

середовищем

Методи державного регулювання СВФБ:

правові, адміністративні, організаційні, економічні, соціальні

Чинне національне законодавство Обов'язкові процедури Створення сприятливих умов Економічне заохочення Статус та позиціонування

Інструменти державного регулювання СВФБ

законодавство

стратегічні документи щодо розвитку 

СВФБ

державні цільові програми

приватно-державне партнерство

консультативно-дорадчі ради при органах 

державної влади

пільгове оподаткування соціально 

відповідальних ФК

державні контракти

відзнаки та заохочення

сертифікація

моніторинг практик впровадження СВФБ

підтримка складання соціальної звітності

проведення соціальних аудитів в ФК

рейтингування ФК

підтримування і розвиток інтернет-ресурсів з 

проблематики СВБ, науковий супровід

Господарська політика ФК, політика ФК у сфері якості, цінова, екологічна, економічна, фінансова, збутова, 

кадрова, інноваційна, інвестиційна, маркетингова, логістична, зовнішньоекономічна, конкурентна політика ФК

Функції державного 

регулювання 

СВФБ:

- цільова (планування 

розвитку соціальної 

відповідальності);

- організаційна;

- стимулююча;

- контрольна;

- координуюча.

Об'єкти державного 

регулювання 

СВФБ:

- фармацевтичні 

виробники,

- оптові ФК,

- аптеки та аптечні 

мережі,

- фармацевтичні ЗВО,

- наукові установи,

- інші.

Суб'єкти державного 

регулювання СВФБ:

- Кабінет Міністрів 

України,

- Міністерство охорони 

здоров'я України,

- Державна служба 

України з лікарських 

засобів та контролю за 

наркотиками,

- Національна служба 

здоров'я України,

- система місцевого 

самоврядування,

- об'єднання, асоціації, 

союзи.

Принципи 

державного 

регулювання СВФБ:

- науковість,

- погодження інтересів,

- комплексність,

- цілісність, 

- селективність, 

- пріоритетність, 

- сконцентрованість,

- прозорість,

- рівнодоступність, 

- гарантованість,

- справедливість,

- оптимальність,

- оперативність,

- єдність з державною 

стратегією розвитку.

Рис. 4 Схема механізму державного регулювання СВФБ 
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Визнання урядом країни важливості СВФБ і переконання в цьому бізнесу

Забезпечення підтримки участі фармацевтичного бізнесу в ключових 

ініціативах

Створення рекомендацій, інформаційна та ресурсна підтримка 

фармацевтичного бізнесу на рівні державних інститутів 

Розробка форматів документів, придатних для вимірювання діяльності 

компаній в сфері сталого розвитку

Створення сприятливого для СВФБ середовища 

Розвиток нормативної бази, необхідної для підготовки компаніями соціальної 

звітності та рейтингування

Консультації з фармацевтичним бізнесом, неурядовими організаціями та 

іншими групами та допомога у створенні коаліції для формування механізмів 

державного регулювання СВБ, сприяння в створенні державно-приватних 

партнерств
 

Рис. 5  

Алгоритм послідовності дій щодо формування механізму державного регулювання СВФБ в Україні 

 

загальнонаціонального сайту для інформацій-

ного супроводу поточних державних ініціатив і 

програм в сфері СВФБ; підтримка роботи компа-

ній-піонерів у сфері СВФБ, що забезпечить наоч-

ний приклад для інших ФК; визначення кола наці-

ональних інтересів в галузі СВФБ за допомогою 

проведення на всій території країни серії зустрічей 

з лідерами фармацевтичного бізнесу для вироб-

лення кращого розуміння масштабів завдань і об-

ліку всього багатства ідей, досвіду та точок зору. 

Це допоможе створити надійну основу для пода-

льшого діалогу та співробітництва ФК і держави. 

Другий етап – забезпечення підтримки участі 

фармацевтичного бізнесу в ключових ініціативах, 

яке може приймати різні форми, включаючи дер-

жавно-приватні партнерства, фінансові інвестиції 

в проекти, створення національної мережі топ-

менеджерів із СВ тощо. На цьому етапі держава 

може здійснити наступні заході: збільшувати ви-

годи для бізнесу від участі в соціально орієнтова-

ній діяльності; надавати допомогу в розробці ни-

зьковитратних підходів до залучення ресурсів; 

заснувати та присуджувати розпізнавальні знаки 

соціально відповідального ФП; розширювати дос-

туп таких ФП до ресурсів. 

Третій етап – створення рекомендацій, інфор-

маційна та ресурсна підтримка фармацевтичного 

бізнесу на рівні державних інститутів – взаємоза-

лежний із другим кроком. Його основна ідея в то-

му, що держава повинна дати бізнесу рекомендації 

про те, як розбудовувати соціальний та екологіч-

ний напрямки діяльності, а також запропонувати 

ресурси й подальшу допомогу. 

Четвертий етап передбачає створення збірки 

правил в країні, які містять у собі розробку форма-

тів документів, придатних для вимірювання діяль-

ності компаній в сфері сталого розвитку. Мається 

на увазі, що держава бере участь у визначенні орі-

єнтирів для добровільних звітів, оцінці міжнарод-

них кодексів поведінки й огляді кодексів поведін-

ки компаній. Уряд, що виступає в ролі ключового 

гравця та регулятора, може також відігравати роль 

оптимізатора діалогу між стейкхолдерами. Таким 

чином, це допоможе ФК активніше впроваджувати 

принципи СВ, примиряючи всі залучені сторони, 

що сприятиме виробленню оптимальних рішень. 

Створення сприятливого для СВФБ середо-

вища (п'ятий етап) – належить до тих дій, які є 

найбільш важливими для створення позитивних 

стимулів для розвитку практики СВ в фармації. 

Шостий етап – розвиток нормативної бази, 

необхідної для підготовки компаніями соціальної 
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звітності та присвоєння відповідних рейтингів. 

Стандарти звітності й рейтинги дозволяють одер-

жати кількісну та якісну оцінку діяльності різних 

компаній, і в тому числі фармацевтичних, в сфері 

КСВ та відкривають можливості для регіонального 

і міжгалузевого порівняльного аналізу. Тим самим 

вони стимулюють конкуренцію, і відповідно, 

більш активний розвиток соціально відповідальної 

діяльності. У зв'язку із цим уряд повинен брати 

активну участь у заходах, націлених на поліпшен-

ня методів звітності та присвоєння рейтингів, як на 

національному, так і на міжнародному рівнях. 

Сьомий етап передбачає проведення консуль-

тацій з фармацевтичним бізнесом, неурядовими 

організаціями та іншими групами та допомогу у 

створенні коаліції для формування механізмів 

державного регулювання СВБ. Сприяння в ство-

ренні державно-приватних партнерств є одним з 

важливих напрямків діяльності держави щодо 

стимулювання активності бізнесу в сфері СВ. 

Таким чином, можна констатувати, що держа-

вне управління СВ в умовах демократизації має 

забезпечувати партнерські відносини між владою і 

бізнесом. Тому актуальною є організація процесу 

відходу від прямого втручання в різні сфери еко-

номічної діяльності і переходу до регулюючої ролі 

інституцій управління. Завдання держави у спри-

янні розвитку СВФБ полягає у поєднанні ініціати-

вних заходів державної політики із застосуванням, 

у разі необхідності, засобів додаткового регулю-

вання як інструментів стимулюючого характеру. 

Розвиткові СВФБ буде сприяти взаємодія 

компаній з громадськістю. Вона може здійснюва-

тися на основі більш широкого залучення гро-

мадських організацій до розв’язання соціальних 

проблем і стимулювання їхньої активності місце-

вою спільното через:  

 створення фінансової основи діяльності – 

галузевого фонду для проведення конкурсів ініціа-

тивних соціальних проектів;  

 участь представників ФК у конкурсних 

комісіях при підведенні підсумків конкурсів;  

 пряме фінансування ФК окремих громад-

ських організацій, певних соціальних проектів на 

безконкурсній основі;  

 кадрову підтримку бізнес-структурами тих 

чи інших проектів (включаючи корпоративне во-

лонтерство); фінансовий та управлінський консал-

тинг громадських ініціатив, що широко практику-

ється в західній моделі корпоративної соціальної 

відповідальності. 

Запропоновані заходи з удосконалення дер-

жавного регулювання СВФБ в Україні, що сприя-

тиме підвищенню інвестиційної привабливості 

вітчизняних ФК для закордонних інвесторів, поси-

лить їх конкурентоспроможність, як на внутріш-

ньому, так і на міжнародному фармацевтичному 

ринку шляхом набуття статусу інноваційних, соці-

ально відповідальних організацій, які ефективно 

вибудовують партнерські відносини і виконують 

свої зобов’язання перед споживачами, власними 

працівниками, суспільством.  
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