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Информация для Авторов 
 

Международный научный периодический журнал "Научный взгляд в будущее" получил большое признание среди 
отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, Украины, Молдовы, 
Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Основными целями журнала "Научный взгляд в будущее" являются: 

• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки, 
лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научный взгляд в будущее" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто 
любит науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей 
общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
 
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX и INDEXCOPERNICUS. 
 
Требования к статьям: 
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на 
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, 
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и 
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация 
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи 
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на 
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 
 
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи 
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат, 
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных 
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки 
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями 
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего 
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией 
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы 
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам 
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить 
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении 
максимальной открытости и публичности. 

Научный взгляд в будущее 3 



 Том 6. Выпуск 5                                                                                                                             Сельское хозяйство 

ЦИТ: ua117-001 
DOI: 10.21893/2415-7538.2016-05-1-001 
УДК: 631.5/8:633.11"324" 
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ВПЛИВ СИСТЕМАТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ НА 

АКУМУЛЯЦІЙНІ ПРОЦЕСИ РОСЛИН ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ 
ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
Київ, Героїв Оборони 17, 03041 

 
THE EFFECT OF THE SYSTEMATIC FERTILIZERS APPLICATION 

UNDER WINTER WHEAT ON ITS ACCUMULATIVE PROCESSES IN 
CONDITIONS OF RINK-BANK FOREST-STEPPE OF UKRAINE 

National university of life and environment sciences of Ukraine 
Kyiv, Geroiv Oborony 17, 03041 

 
Анотація. Досліджено вплив систематичного застосування добрив на 

акумуляційні процеси рослин пшениці озимої. У результаті досліджень 
встановлено, що одностороннє внесення елементів живлення порушувало 
дисбаланс живлення рослин, що обумовлювало зниження акумуляційних 
процесів. Використання азоту у складі добрив оптимізувало умови живлення 
рослин та акумуляцію ними сухої речовини. За зростання норми удобрення до 
N45P120K120+N30 на фоні післядії гною був максимальних синтез органічних 
речовин рослинами, що дало можливість отримати урожайність – 6,43 т/га 

Ключові слова: пшениця озима, добрива, акумуляція сухої речовини, 
урожайність 

Abstract. The effect of the systematic fertilizers application under winter wheat 
on its accumulative processes was researched in conditions of rink-bank forest-
steppe of Ukraine. We are determined that unbalanced plant nutrition caused 
decreasing of the dry matter accumulation in plants and grain yield decreasing. 
Addition of the nitrogen in soil optimized plant nutrition and dry matter accumulation 
by plants. And increasing of the fertilizer rate to N45P120K120+N30 on the manure 
background caused maximal organic compounds accumulation and level of grain 
yield was 6.43 t/ha 

Key-words: winter wheat, fertilizers, dry matter accumulation, grain yield 
Вступ та огляд літератури. Оптимальні умови мінерального живлення 

рослин забезпечують максимальний ріст та розвиток рослин, проте поглинання 
елементів живлення є складним процесом взаємодії кореневої системи рослин 
із грунтом [1, 2]. Найдієвішим є вплив забезпечення рослин макро- та 
мікроелементами відповідно до їх вимог у критичні періоди росту та розвитку. 
Порушення співвідношення між елементами живлення обумовлює зниження 
стійкості рослин до зовнішніх стресів, уповільнення акумуляційних процесів, 
що обумовлює беззаперечне зменшення врожайності та якості продукції [3, 4]. 
Інтегрованим показником ростових та акумуляційних процесів у рослинах є 
накопичення ними сухої речовини за конкретних умов [5]. На кожному етапі 
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росту та розвитку протікання цього процесу є специфічним для кожного сорту 
та виду [6]. Тому цей показник чітко характеризує вплив окремого елемента 
технології вирощування на розвиток рослин. Ми провели дослідження щодо 
впливу добрив на нього в процесі вегетації. 

Вхідні дані і методи. Дослідження проводили у довготривалому досліді 
кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна у 2007–
2008 рр. в умовах Правобережного Лісостепу України. Грунт дослідної ділянки 
– лучно-чорноземний карбонатний на лесовидному суглинку. У його орному 
шарі в середньому міститься 4,09 % гумусу, 27,0 мг/кг – рухомого фосфору, 
89,3 мг/кг – обмінного калію. Дослід закладено у триразовому повторенні. 
Розмір посівної ділянки –172 м2, облікової – 100 м2. У досліді вносили добрива: 
аміачну селітру (34 %) (ГОСТ 2 – 85), гранульований суперфосфат (19,5 %) 
(ГОСТ 5956 – 78), калій хлористий (60 %) ( ГОСТ 4568 – 95) за розробленою 
схемою. 

Об'єкт дослідження – пшениця озима сорту Національна, попередником 
якої була конюшина на один укіс. Пшеницю висівали в оптимальні для цієї 
зони строки. Врожай збирали за настання біологічної стиглості за варіантами 
прямим комбайнуванням. Опрацьовували дані методом дисперсійного аналізу. 

Результати. Обговорення і аналіз. У результаті досліджень встановили 
(табл. 1, рис. 1), що накопичення цього показника протягом вегетації відбувавсь 
нерівномірно. До настання фази кущення рослини росли повільно. До цього 
періоду вони накопичили 6,68–9,00 % від максимальної сухої маси. За цих умов 
приріст за добу складав 1,7–3,9 г на 100 рослин. До виходу в трубку 
інтенсивність росту посилювалась до 19,6–33,6 %, де приріст за добу становив 
9,3–17,9 г. Особливо стрімко цей показник підвищувався від виходу в трубку до 
колосіння. За цей період накопичилось 34,4–36,4 % від максимальної маси 
сухої речовини, що обумовлено ростом стебла.  

Таблиця 1 
Вплив добрив на динаміку накопичення сухої речовини рослинами 

пшениці озимої сорту Національна, % від максимального 
накопичення,(середнє за 2007–2008 рр.) 

Варіант досліду 
Фаза росту і розвитку рослин 

весняного 
кущення 

виходу в 
трубку колосіння цвітіння стиглості 

молочної воскової 
Без добрив (контроль) 6,68 24,7 59,1 61,4 73,5 100 

Післядія гною 
(насиченість сівозміни 

12 т/га) – фон 
6,91 25,6 61,5 63,6 75,2 100 

Фон + P80 7,17 27,8 62,2 64,0 80,3 100 
Фон + P80K80 7,12 27,3 60,3 62,1 79,0 100 

Фон + N30P80K80 + N30 7,35 27,8 64,7 66,8 82,5 100 
Фон + N45P120K120 + N30 9,00 29,8 66,2 67,9 83,1 100 

N30P80K80 + N30 7,15 27,7 64,7 66,2 79,2 100 
 

Від фази колосіння до цвітіння інтенсивність накопичення сухої речовини 
послабилась через витрати енергії на утворення репродуктивних органів і сам 
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OIL CROPS IN  THE WESTERN  FOREST STEPPE 
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st. Grushevskogo, 5, p. Obroshyno Pustomyty district, Lviv region., 81115 
 

У дослідженнях розглядається порівняльна характеристика ярих олійних 
культур, вплив  різних норм живлення і  елементів інтенсифікації на підбір 
економічно ефективного варіанту вирощування рижію ярого. Найкращі 
показники економічної ефективності серед олійник культур одержано при 
вирощуванні рижію (2,25 т/га) та льону (2,23 т/га), прибуток  від яких 
становить відповідно 21750 і 21450 грн/га, а  рівень рентабельності – 181 і 179 
%.  

Норму внесення мінеральних добрив при вирощуванні рижію сорту Міраж 
доцільно підвищити до N120Р60К120, урожайність при цьому зростає до 2,44 
т/га, чистий прибуток збільшується до 22288 грн з 1 га.  Інтенсифікація 
технології вирощування рижію, яка полягає у внесенні гербіциду, інсектициду, 
фунгіцидів макро- і мікродобрив забезпечує підвищення врожайності до 3,04 
т/га та  чистого прибутку до 30212 грн/га. 

Сформульовано рекомендації щодо удосконалення технології вирощування 
та підвищення економічної ефективності в зоні західного Лісостепу. 

Ключові слова: ярі олійні культури, рижій, добрива, елементи 
інтенсифікації, урожайність, економічна ефективність 
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The article deals with the comparative characterstics of spring   oilseed crops, 
the influence of different rates of nourishment and intensification elements on the 
selection of cost-effective variety of spring false flax. The best indices of economic 
efficiency of oilseed crops obtained during false flax cultivation (2.25 t / ha) and flax  
(2,23 t / ha).  In should be noted that the income  from which is respectively 21750 
and  21 450 UAH/ ha and  the profitability is 181 and 179% .  

It is advisable to increase the rates  of fertilizers N120P60K120 during false flax 
cultivation of the variety Mirazh,  the yield of it increases to 2,44 t / ha, and  the net 
income increases to 22288 per 1 ha. 

Intensification of false flax cultivation technology, which is the application of 
herbicides, insecticides, fungicides macro- and micronutrients enhances the yield to 
3.04 t / ha and net profit to 30 212 UAH / ha. 

Recommendations for improvement of technology of cultivation and increase 
economic efficiency in the area of Western Forest are given. 

Key words: spring oilseed crops, false flax, fertilizers, elements intensification, 
yield, economic efficiency 

Вступ. Вирощування олійних культур є важливою складовою стратегії 
економічного розвитку України. Впродовм останнього десятиріччя 
спостерігається стала тенденція розширення посівних площ таких культур в 
аграрних підприємствах, що зумовлено підвищенням економічної доцільності 
їх вирощування порівняно з іншими сільськогосподарськими культурами. 

Серед олійних культур значну зацікавленість у виробників викликає рижій. 
Ця культура невимоглива до умов вирощування, стійка до ураження хворобами 
і шкідниками, характеризується високою якістю олії. Розширенню посівних 
площ рижію перешкоджає, насамперед відсутність сучасних інтенсивних 
технологій, які б забезпечували високу врожайність.  Тому удосконалення як 
окремих елементів вирощування, так і технологій у цілому для певних 
грунтово-кліматичних зон є надзвичайно актуальним питанням. Важливо також 
визначити економічну ефективність вирощування рижію в порівнянні з іншими 
олійними ярими культурами та економічну доцільність внесення високих норм 
мінеральних добрив і широкого використання засобів захисту рослин.  

Огляд літератури. Економічна ефективність вирощування культур 
залежить найперше від рівня врожайності, ціни реалізації в зіставленні з 
виробничими витратами [1]. Незважаючи на те, що реалізаційні ціни на 
дрібнонасінні олійні культури значно перевищують середні по олійній групі, ці 
культури в Україні займають дуже невеликий сегмент  загального  ринку  
олійної сировини [2]. Важливо досягти економічно привабливої врожайності 
малопоширених культур[3]. 

За даними  С.В. Вахненко, внесення мінеральних добрив впливає  на 
показники економічної ефективності вирощування рижію ярого, найбільший 
додатковий прибуток отриманий при внесенні добрив в дозі N30 P45 [4]. 

Урожайність насіння може сягати 3,2 т/га, при цьому в ньому міститься до 
44 % олії й до 32 % сирого протеїну. Відомо, що врожайність рижію в 
основному пов’язана з продуктивних гілкуванням і масою насіння  [5]. 

Так, рентабельність льону олійного в зоні  Лісостепу та Полісся  з 
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підвищенням його врожайності зростає і вже перевищує 40%. Порівняння 
середньої  врожайності за останні роки (10,3 ц/га) з потенційною врожайністю 
(25 ц/га), вказує на можливість підвищення рентабельності  і добрі перспективи 
збільшення прибутковості льону у майбутньому [6]. 

Як свідчить аналіз світових та європейських цін, вирощування олійних 
культур забезпечує високу рентабельність.  Крім економічного зиску, ярі олійні 
культури позитивно впливають і на екологічний стан довкілля [7]. 

Методика проведення  досліджень.  Метою досліджень було встановити 
економічну ефективність вирощування рижію ярого в умовах західного 
Лісостепу України залежно від норми добрив і впливу елементів інтенсифікації. 
Також необхідно було  порівняти рентабельність виробництва з іншими ярими 
олійними культурами. 

Дослідження проводились впродовж 2015-2016 рр. в зоні  у господарстві 
"АгроЕкспресСервіс", Млинівського району Рівненської області.  Грунт 
дослідної ділянки темно-сірий легкосуглинковий. Уміст гумусу в орному шарі 
становить  2,1 %, лужногідролізованого азоту за Корнфілдом -101 мг/кг грунту 
(низький), рухомого фосфору  – 243 мг/кг (високий) і обмінного калію (за 
Чириковим)  -130 мг/кг (високий). Реакція грунтового розчину (pH-6,0)  близька 
до нейтральної. 

Середньобагаторічна кількість опадів становить 645 мм., а 
середньобагаторічна температура – 7,1°С. У роки проведення досліджень 
погодні умови мало відрізнялись від середніх багаторічних даних як за 
температурою, так і за характером розподілу опадів впродовж  року.     

Дослід закладався методом систематизованого розміщення ділянок у 
триразовому повторенні. Загальна площа ділянки 60 м2, облікова 50 м2. 
Технологія вирощування була типовою для даної грунтово-кліматичної зони.  
Попередник - озима пшениця. Після збирання попередника проводили 
дискування і оранку. Навесні передпосівний обробіток здійснювали за 
допомогою культивації. Сіяли  сівалкою СН-16. Строк сівби - 2 квітня. Спосіб 
сівби – рядковий. Глибина загортання насіння – 1,5 см. Норма висіву рижію –
300 насінин /м2, або 5,4 кг/га. Після сівби для покращення умов проростання 
насіння і забезпечення високої польової схожості було проведено коткування. 

Фосфорні та калійні добрива вносили згідно зі схемою досліду у вигляді 
суперфосфату подвійного та калію хлористого під  оранку, а азотні  у вигляді  
аміачної селітри.  

Результати досліджень та їх аналіз. Результати досліджень показують, 
що урожайність різних олійних культур варіює при однакових умовах 
вирощування. Найменшу врожайність одержали при вирощуванні редьки 
олійної - 1,52 т/га (табл. 1). У гірчиці білої сорту Кароліна вона становила 1,58 
т/га, а в гірчиці сарептської сорту Новинка – 1,69 т/га.  Майже однаковою була 
врожайність у рижію та льону. У рижію ярого сорту  Міраж вона становила 
2,25 т/га, а в льону олійного сорту Орфей – 2,23 т/га. Найвищу  врожайність у 
наших дослідженнях одержали в ріпаку,  вона становила в сорту Атаман - 2,50 
т/га. Вищу врожайність ріпаку, порівняно з іншими культурами, можна 
пояснити як більшим потенціалом продуктивності цієї культури, так і, можливо 
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в більшій мірі, існуванням досконаліших технологій вирощування. 
  Таблиця 1 

Економічна ефективність вирощування ярих олійних культур. 

Культура 
Урожа
йність 

т/га 

Ціна 
1т, 
грн 

Вартість 
продукції з 

1 га, грн 

Витра-
ти 1га, 

грн 

Прибуток 
з 1 га, грн 

Рівень 
рентабель-

ності, 
% 

Ярий ріпак    
Атаман 2,50 12000 30000 14200 15800 111 

Рижій ярий      
Міраж 2,25 15000 33750 12000 21750 181 

Гірчиця біла 
Кароліна 1,58 13000 20540 12800 7740 60 

Гірчиця 
сарептська 
Новинка 

1,69 14000 23660 12800 10860 85 

Редька 
олійна. 
Райдуга 

1,52 14000 22680 12800 9880 77 

Льон 
олійний 
Орфей 

2,23 15000 33450 12000 21450 179 

 
Вирощування всіх олійних культур було високоприбутковим. Це 

пояснюється відносно високою врожайністю у дослідженнях та високими 
цінами на олійні культури. Чистий прибуток з 1 га був нижчим при 
вирощуванні видів гірчиці і редьки олійної, де він був у межах 7740 – 10860 
грн. Удвічі більшим прибуток був при вирощуванні рижію та льону. У цих 
культур він становив, відповідно 21750 грн та 21450 грн.  Рівень рентабельності 
дуже високий у рижію (181%) та льону (179%). В інших культур він 
коливається в межах 60-85 %. 

Результати наших досліджень показують значний вплив мінеральних 
добрив на урожайність  та економічні показники. Найвища врожайність рижію 
сорту Міраж   була сформована  за максимальної норми (N120Р60К120) внесення 
мінеральних добрив – 2,44 т /га, що вище порівняно з варіантом без добрив на 
1,16 т/га (табл. 2). На варіанті з внесенням N100Р50К100  урожайність становила 
2,28 т/га, що більше порівняно з контролем на 1,00 т/га. Найменша  
урожайність насіння рижію сформувалася  на варіанті без добрив - 1,28 т/га.  

У структурі затрат на технологію найбільший відсоток займають  
мінеральні добрива та  засоби захисту рослин. Тому важливо  з´ясувати 
доцільність використання високих норм мінеральних добрив, визначити схеми 
мінерального живлення (NPK), які забезпечать найкращі показники 
економічної ефективності. Доцільність застосування того чи іншого елементу 
технології має оцінюватися не лише рівнем урожайності, але й забезпечувати 
його прибутковість. 
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Таблиця 2 
Економічна ефективність вирощування рижію ярого залежно від норм 

добрив. 

Культура 
Урожай- 

ність 
т/га 

Вартість 
продукції з 
1 га, грн. 

Витрати 
на 1га, 

грн 

Собівар-
тість 1т, 

грн 

Чистий 
прибуток 
з 1 га, грн 

Рівень 
рентабель- 

ності, % 

Без добрив 1,28 19200 7376 5762 11824 160 

N40Р20К40 1,71 25650 9688 5665 15962 165 

N60Р30К60 1,95 29250 10844 5561 18406 170 

N40+40Р40К80 2,14 32100 12000 5607 20100 167 
N40+40+20Р50
К100 

2,28 34200 13156 5770 21044 160 

N40+40+40Р60
К120 

2,44 36600 14312 5865 22288 156 
 

Сума виробничих витрат змінювалася залежно від норми добрив. Ціни на 
добрива для розрахунку взяті станом на 1.01.16р. Вони були наступні: аміачна 
селітра – 8100 грн; суперфосфат 7200 грн; хлористий калій – 9600 грн. Згідно 
розрахунків  вартість  N20Р10К20 становить  1156 грн, а вартість N40Р20К40 – 2312 
грн. Таким чином, виробничі витрати на вирощування рижію ярого на площі 
1га коливалися в межах 7376 – 14312 грн.  

Незважаючи на значне зростання  витрат на варіантах з використанням 
добрив, собівартість змінювалася мало і коливалась у межах 5561 – 5865 грн.     

Найважливішим показником економічної ефективності є чистий прибуток 
з 1га. Збільшення норми внесення добрив, а отже і суми витрат повністю 
компенсувалось вартістю додаткового врожаю. Найменший чистий прибуток 
був на контролі – 11824 грн. На фоні  N60Р30К60  прибуток збільшується на 6582 
грн, на четвертому - шостому варіантах він змінюється від 8276 - 10464 грн 
(табл.2). За внесення N120Р60К120 чистий прибуток по відношенню до контролю 
збільшився майже в два рази (10464 грн), що підтверджує доцільність внесення 
високих норм добрив при вирощуванні рижію. 

Рівень рентабельності мало залежав від норми внесення мінеральних 
добрив і залишався високим на всіх варіантах -156 -170 %. 

У дослідженнях з вивчення впливу рівня інтенсифікації найменшою 
урожайність була на контролі, де вона  становила 0,78 т/га (табл. 3). За внесення 
гербіциду Бутізан 400  урожайність підвищилася до 1,28 т/га, що на 0,5 т/га   
більше від контролю. На четвертому варіанті (гербіцид Бутізан 400 + 
інсектицид Фастак + N120P60K120) за рахунок внесення мінеральних добрив 
відбулося значне збільшення врожайності до 2,20 т/га, приріст до контролю 
становив 1,42 т/га. Одноразове внесення фунгіциду Карамба призвело до 
збільшення урожайності на 0,21 т/га. Внесення фунгіциду Піктор у фазі 
цвітіння сприяло підвищенню врожайності на 0,31 ц/га.  
Научный взгляд в будущее 12 
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Мікродобрива Інтермаг Олійні забезпечили збільшення врожайності 
рижію до 2,84 т/га, а Інтермаг Бор ще на 0,08 т/га. На останньому варіанті за 
найбільшої інтенсифікації технології вирощування з листковим внесенням 
магнію і сірки урожайність рижію становила 3,04 т/га.  

Таким чином, урожайність рижію сорту Міраж за рахунок внесення 
гербіциду, фунгіцидів та добрив зросла в чотири рази – з 0,78 т/га (контроль) до 
3,04 т/га, або на 2,26 т/га (390 %). Отже, при вирощуванні рижію за 
інтенсивною технологією доцільно використовувати засоби захисту рослин та 
високі норми мінеральних добрив. 

Елементи інтенсифікації технології впливали також на показники 
економічної ефективності. Вартість продукції з 1га встановлюється з 
врахуванням ціни на рижій   в 2016 році, яка  становила  15000 грн.  Найвища 
вартість продукції була на останньому варіанті  - 45600 грн (табл.3 ). 

Сума витрат на 1 га на контролі становить 5571 грн. На другому варіанті з 
внесенням гербіциду Бутізан 400 в нормі 1,75 л/га витрати зросли до 6796 грн. 
На третьому варіанті  витрати збільшилися на вартість інсектициду Фастак і 
становили 6896 грн. Найбільше сума витрат підвищилася (до 13832 грн) при 
включенні у схему дослідження мінеральних добрив N120P60K120, вартість яких 
становить 6936 грн. У наступних двох варіантах сума витрат зростала на 
вартість внесення фунгіцидів: на п’ятому з внесенням Карамби до 14312 грн, а 
на шостому з внесенням Піктору до 15092 грн. Витрати на сьомому варіанті 
зросли на 156 грн  до 15248 грн, на вартість 2 л мікродобрива Інтермаг олійні; 
на восьмому до 15348 гнр, на вартість мікродобрива Інтермаг бор; на девятому 
до 15388 грн. 

Найважливішим показником економічної ефективності є чистий прибуток 
з 1га. Збільшення затрат повністю компенсувалось вартістю додаткового 
врожаю. Найменший чистий прибуток був на контролі – 6129 грн. На варіанті з 
внесенням гербіциду Бутізан  прибуток зростає  до 12404 грн. У четвертому 
варіанті (Гербіцид+ Інсектицид+ N120P80K120) прибуток збільшується на 13039 
грн, на п'ятому - девятому варіантах він змінюється від 15709 - 24083 грн 
(табл.3).  Рівень рентабельності  залежав від варіанту досліду і змінювався  від 
110,0 - 196,3 %.  

Висновки.   
1. Найкращі показники економічної ефективності одержано при 

вирощуванні рижію (2,25 т/га) та льону (2,23 т/га), прибуток від яких становить 
відповідно 21750 і 21450 грн/га, а рівень рентабельності – 181% і 179 %.  

2. За інтенсивної технології вирощування рижію сорту Міраж норму 
внесення мінеральних добрив доцільно підвищити до N120Р60К120, урожайність 
при цьому зростає до 2,44т/га, чистий прибуток збільшується до 22288грн з 1га.  

3. Удосконалення технології вирощування рижію, яке полягає у внесенні 
гербіциду, інсектициду, фунгіцидів, макро- і мікродобрив забезпечило 
підвищення урожайності до 3,04 т/га та рівня чистого прибутку до 30212 грн/га. 
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Аннотация. В работе рассматривается генезис южной мясной породы 

крупного рогатого скота. На сегодняшний день животные этой породы 
характеризуются высокой скоростью роста (от 1100 до 1350 г) и мясной 
продуктивностью (убойный выход от 60 до 63 %), имеют хорошую 
молочность (живая масса приплода в возрасте 210 дней 186-228 кг). 

Ключевые слова: южная мясная порода, крупный рогатый скот, генезис. 
Abstract. Genesis of the Southern Beef Breed of cattle has been described in the 

paper. Nowadays, the animals of this breed have high growth rates (1100 – 1350 g of 
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average daily gains) and beef performance (slaughter percentage from 60 to 63%), 
have good milking ability (liveweight of calves at 210 days reaches 186 – 228 kg). 

Key words: Southern Beef Breed, cattle, genesis. 
Вступление  
Южная порода и её внутрипородные формирования утверждены приказом 

Министерства аграрной политики Украины № 26/03 от 16.01.2009 г. 
Структурными её единицами признано два внутрипородных типа: 
Причерноморский и Таврический, шесть заводских линий: Асканийца 9150, 
Комета 8072, Жемчуга 301, Сигнала 475, Санила 8, Идеала 133 и 39 заводских 
семейств. 

Основное направление статьи – охарактеризовать продуктивность и 
хозяйственные особенности животных южной мясной породы. 

Основной текст  
При выборе исходных пород теоретической предпосылкой было получение 

помесей и гибридов, сочетающих в себе лучшие свойства: приспособленность 
красного степного скота к климатическим условиям Юга; большая живая масса 
и высокая скорость роста – герефордов, шароле и санта-гертруда; 
мелкоплодность и вкусовые качества мяса – шортгорнов и абердин-ангусов; 
повышенная адаптационная способность, устойчивость к заболеваниям, 
эффективное потребление объёмистых кормов – кубинского зебу. 

Генетический потенциал продуктивности животных составляет по живой 
массе полновозрастных коров от 545 до 632 кг, молочности - от 186 до 228 кг, 
скорости роста молодняка на откорме - от 1100 до 1350 г, убойному выходу - от 
60 до 63 %, выходу телят от 100 коров - 84,2 %. Живая масса взрослых 
производителей причерноморского типа составляет 1048 кг. Они 
характеризуются крепкой конституцией, гармоничным телосложением, хорошо 
выраженными мясными формами (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Производитель причерноморского внутрипородного типа 

 
Коровы имеют легкую голову, рельефные подгрудок и грудь, неплохо 

развиты мышцы предплечья. Средняя часть туловища длинная, задние 
конечности прямые, широкие и правильно поставлены. Вымя чашеобразное. 
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Масть красная и вишнёво-красная. У бычков половая зрелость наступает в 15-
16-месячном возрасте при массе 400-420 кг, половая активность слабо 
выражена, качество спермы плохое [1]. 

Таврический внутрипородный тип создан скрещиванием красного 
степного скота с быками пород герефорд, шароле и кубинского зебу. 
Преобладают животные половой, красной (рис. 2) и бурой масти. Они 
характеризуются крепкой конституцией, приспособленностью к содержанию в 
экстремальных условиях Юга Украины. 

  

 
Рис. 2. Производитель таврического внутрипородного типа 

 
У генотипе животных таврического внутрипородного типа доля крови зебу 

и санта-гертруда составляет 88-98 %, остальные 2-12 % - красной степной и 
шортгорнской пород. Вследствие этого, животные таврического типа 
характеризуются устойчивостью к заболеваниям, способностью потреблять 
большое количество грубых кормов и эффективно использовать пастбища в 
течение длительного периода (300-330 дней). 

Животные таврического типа имеют тонкую плотную кожу, хорошо 
выражены стати тела, крепкие конечности и копыта. Их масть обусловлена 
генотипом: низкокровные по зебу (в типе санта-гертруда) имеют красную и 
вишнёвую масть. Скот в типе зебу унаследовал спектр мастей (половая, серая, 
чёрная, рыжая, красная) много особенностей экстерьера, которые характерны 
только для зебу и зебуподобных пород. Голова длинная, легкая и сухая, 
профиль прямой или слегка выпуклый, лоб короткий, затылочный гребень 
выпуклый. Рога длинные, направлены вверх и вперёд. Ушные раковины 
большие (длина 20-25 см, ширина - 11-17 см), хорошо развиты, направленные 
вперёд и свисают. 

У скота присутствуют складки на коже в области подгрудка, препуция (у 
самцов) и пуповины (у самок). Хорошо развит подкожный жир, 
обеспечивающий подвижность кожи и реагирование на кожных вредителей 
(слепней, мух и клещей), которые переносят возбудителей кровепаразитарных 
заболеваний. Поэтому животные зебу и зебуподобных пород не болеют 
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кровепаразитарными заболеваниями, а их кожу не поражают оводы. Крестец 
длинный, свислый, что не считается недостатком экстерьера. Копыта и кожа 
конечностей крепкие, что обусловлено наличием между копытами сальной 
железы, которая обеспечивает высокую устойчивость конечностей к 
избыточному увлажнению и пересыханию.  

Южную мясную породу разводят у хозяйствах Одесской, Херсонской и 
Черниговской областей. Наибольшее количество коров сосредоточено в ТОО 
ПНФ «Зеленогірське» Одесской области. Дальнейшую работу с породой 
следует направлять на ее консолидацию, повышение воспроизводительной 
способности и молочности коров.  

Заключение и выводы  
Были рассмотрены генезис и продуктивность Южной мясной породы 

крупного рогатого скота. Получены данные, что этот скот характеризуется 
приспособленностью к условиям жаркого климата, высокой скоростью роста, 
мелкоплодностью, повышенной адаптационной способностью, устойчивостью 
к заболеваниям, эффективным использованием грубых кормов, высокой мясной 
продуктивностью и прекрасными технологическими свойствами. 
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Аннотация. В работе рассматривается генезис полесской мясной породы 

крупного рогатого скота. На сегодняшний день животные в своём генотипе 
содержат 3/8 крови породы шароле, 3/8 абердин-ангусса, 1/4 симментала. 
Скот этой породы характеризуется высокими живой массой (быков 900-
1000 кг) и убойным выходом (у молодняка около 65 %), хорошей молочностью 
(живая масса приплода в возрасте 210 дней 190-200 кг) и плодовитостью 
(90 %) коров. 

Ключевые слова: полесская мясная порода, крупный рогатый скот, 
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генезис. 
Abstract. Genesis of Polisska Beef Breed of cattle has been described in the 

paper. Nowadays, the animals of this breed combine 3/8 of Sharolais, 3/8 of Angus 
and ¼ of Simmental inheritance. Cattle of this breed has a high liveweight (bulls 
weigh 900-1000 kg) and slaughter percentage (youngstock has ca. 65%), well 
developed milking ability (liveweight of calves at 210 days is 190 – 200 kg) and 
fertility of cows (90%).  

Key words: Polisska Beef Breed, cattle, genesis. 
Вступление. Полесская мясная порода с 6-ми заводскими линиями – 

Каскадёра 530, Лайнера 65, Пакета 93, Ириса 559, Омара 814, Великана-
Селектора 24 и 16 семействами утверждена в 1999 г. (приказ по МСХ и П 
Украины № 91 от 22.02.1999 г.). В структуре породы в настоящее время 
существует два внутрипородных типа – полесский (утвержден наказом 
Минсельхозпрода № 122 от 12.04.1994 г.) и знаменский (утвержден наказом 
МинАПК Украины № 32/04 от 16.01.2009 г.). 

Основное направление статьи – осветить совремённое состояние 
полесской мясной породы, объём и условия её разведения, определить 
существующие племенные ресурсы, очертить направление развития породы, 
скоординировать методы селекции. 

Основной текст. С целью создания мясной породы, приспособленной к 
зоне Полесья Украины, животным черниговского ("ЧМ-1") и приднепровского 
("ПМ-1") типов прилили кровь абердин-ангусского скота. Желанными для 
породы являются животные генотипом за породность 3/8 Ш 3/8 А 1/4 С. При её 
создании соединили ценные качества исходных пород: шаролезской - высокую 
скорость роста, великорослость, большую живую массу во взрослом состоянии, 
массивность мускулатуры, невысокую жирность туш; абердин-ангусской - 
высокие адаптационные свойства, легкость отелов, хорошие материнские 
качества, хорошую плодовитость, высокий уровень потребления грубых, 
сочных и пастбищных кормов, вкусовые свойства мяса; симментальской - 
молочность, приспособленность к различным экологическим условиям, 
высокие живую массу и оплату корма приростом живой массы. 

Средняя живая масса полновозрастных быков полесской породы 
составляет 900-1000 кг, коров - 550-650 кг, бычков у 18-месячном возрасте - 
550-600 кг, тёлок - 410-450 кг, молочность коров – 190-200 кг [1]. Порода 
характеризуется легкостью отёлов, большой плодовитостью (90%), 
неприхотливостью к кормам, высоким (65 %) убойным выходом, хорошими 
мясными качествами, небольшим (15%) содержанием костей в туше, 
устойчивостью против легочных заболеваний. Животные полесской мясной 
породы имеют компактное телосложение, широкое и глубокое туловище, 
хорошо развитую грудь, удовлетворительно выполненную заднюю треть 
туловища (рис. 1). Сейчас в породе наибольшее распространение получили 
линии Каскадёра 530 и Ириса 559.  

Для знаменского внутрипородного типа полесской мясной породы 
определено соотношение исходных пород: 5/8 крови абердин-ангусса, 1/4 - 
шароле или симментала и 1/8 других пород в зависимости от места разведения 
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животных. На первом этапе маток красной степной породы скрещивали с 
чистопородными абердин-ангусскими быками, на втором - помесных маток 
(1/2А х 1/2КС) - с чистопородными быками шароле для получения трипородних 
помесей типа 1/2Ш х 1/4А х 1/4КС. 

 

 
Рис. 1. Производитель полесской мясной породы 

 
По второму варианту, коров симментальской породы осеменяли спермой 

производителей шароле, помесей от них - спермой абердин-ангусса. В 
результате получили трипородных помесей - 1/2А х 1/4С х 1/4Ш. Телок, 
полученных в первом варианте, в дальнейшем осеменяли спермой 
производителей со второго варианта и наоборот. Животных с кровностью 3/8 
абердин-ангусса, 1/4 симментала и 3/8 красной степной разводили «в себе».  

Генетический потенциал производительности животных знаменского 
внутрипородного типа (ЗВТ): живая масса полновозрастных коров - 550-600 кг, 
молочность (по массе приплода в 210 дней) - 187-231 кг, скорость роста 
молодняка на откорме - 1100-1250 г, масса туши бычков у возрасте 18-24 мес. - 
265-290 кг, убойный выход - 60-64 %. Структурными единицами знаменского 
внутрипородного типа являются заводские линии: Радиста 113, Дарованного 
400 и Баловня 6 и 6 заводских семейств. 

Скот полесской мясной породы распространён в хозяйствах Житомирской, 
Львовской, Кировоградской и Черниговской областей. Полесскую мясную 
породу разводят в 12-ти племенных заводах и 13-ти племенных репродукторах. 
Наибольшее количество коров этой породы в СТОО «Тетірське», ТОО 
«Рачанське» Житомиской, СВКА «Колос» Кировоградской, ФГ «Билак» 
Львовской, ТОО «Агрикор Холдинг» Черниговской областей. Селекционную 
работу с породой должны направлять на повышение мясной продуктивности, 
получение животных с высокими скоростью роста и плодовитостью, способных 
к поеданию большого количества объемистых кормов [2]. 

Заключение и выводы  
Были рассмотрены генезис и продуктивность животных полесской мясной 

породы крупного рогатого скота. Получены данные, что животные этой породы 
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характеризуются легкостью отёлов, большой плодовитостью, 
неприхотливостью к кормам, высоким убойным выходом, хорошими мясными 
качествами, небольшим содержанием костей в туше, устойчивостью против 
легочных заболеваний, высокой скоростью роста молодняка и молочностью 
коров. 
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Аннотация. В работе рассматривается генезис волынской мясной породы 

крупного рогатого скота. На сегодняшний день животные этой породы 
характеризуются высокими приспособляемостью к пастбищному 
содержанию, скоростью роста (живая масса бычков в возрасте 18 мес. 530-
600 кг) и мясной продуктивностью (убойный выход около 56,0 %), имеют 
хорошую молочность (живая масса приплода при отлучке от коров 
составляет от 190 до 250 кг). 

Ключевые слова: волынская мясная порода, крупный рогатый скот, 
генезис. 

Abstract. Genesis of Volynska Beef Breed of cattle has been described in the 
paper. Nowadays, the animals of this breed are well adapted to grazing, have good 
growth rates (bulls at 18 months have liveweight 530-600 kg) and beef traits 
(slaughter percentage about 56%), have sufficient milk performance (liveweight of 
weaned calves reaches 190 – 250 kg).  

Key words: Volynska Beef Breed, cattle, genesis. 
Вступление. Порода с одним типом и 10-ю линиями официально 

утверждена приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
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Украины № 355 от 30 декабря 1994 года. Ковельский внутрипородный тип 
волынской мясной породы утвержден совместным приказом Минагрополитики 
Украины и УААН 20 января 2010 года № 14/3. 

Основное направление статьи – осветить совремённое состояние 
волынской мясной породы, объём и условия её разведения, определить 
существующие племенные ресурсы, очертить направления развития породы, 
скоординировать методы селекции. 

Основной текст. Порода выведена методом сложного 
воспроизводительного скрещивания местного красного польского и чёрно-
пестрого, а также импортного лимузинского, абердин-ангусского и 
герефордского скота в хозяйствах Ковельского района Волынской области. В 
конечном итоге получено преимущественно животных с такими частицами 
наследственности исходных пород: 3/8 лимузин; 3/16 герефорд; 3/16 абердин-
ангус; 1/4 черно-пестрая или красная польская (3/8Л 3/16А 3/16Г 1/4ЧП или 
красная польская). При создании породы селекционный процесс направили на: 
сочетание приспособленности к местным условиям чёрно-пестрого и красного 
польского скота; комолости, форм телосложения, скороспелости и вкусовых 
качеств мяса абердин-ангусского и герефордского; а также высокого прироста 
лимузинского.  

Отличительные особенности скота такие: легкость отелов, комолость, 
плодовитость - не менее 90 телят на 100 коров, приспособленность к 
климатическим условиям зоны Полесья, способность поедать большое 
количество грубых кормов. Средняя живая масса полновозрастных быков 
составляет 950-1050 кг, коров - 500-550 кг, бычков в 18-месячном возрасте - 
530-600 кг, телок в 15 месяцев - 350-360 кг. Выход туши в 18-месячных бычков 
- 56%, доля внутреннего жира - 2,1-2,9 %, мякоти на 1 кг костей приходится 
5,1-5,8 кг, затраты кормов на 1 кг прироста – 6-8 корм. ед. Коровы имеют 
удовлетворительную молочность. К отлучке в 8-месячном возрасте бычки 
достигают живой массы 220-250 кг, а телочки - 190-220 кг. 

Коровы волынской мясной породы имеют гармоничное телосложение, 
хорошее развитие статей тела. Самки в возрасте 5 лет и старше имеют высоту в 
холке (128,3 см), хорошо развитую грудь (ширина 48,9 см, глубина – 71,8 см) 
[2]. Спина и поясница у них прямые, широкие, крестец несколько приподнят 
(131,5 см). Зад длинный (50,6 см) имеет хорошо выполненную мускулатуру. 
Масть взрослых быков в основном красная (рис. 1), различных оттенков от 
светло - до темно-красной, встречаются белые отметины на лбу, брюхе. 

Животные в основном комолые (67,6 %), рогатость наследуется только в 
32,4 % поголовья. Для животных черной масти в 86,4 % характерно светлое 
носовое зеркало. Скот, особенно черной масти, хорошо унаследовал 
характерную для лимузинов светлую окраску волос вокруг глаз (очки). 

Черная масть (около 17 %) не является недостатком и характерна для 
животных Ковельского внутрипородного типа. В основу его создания положено 
поглотительное скрещивание маточного поголовья черно-пестрой породы с 
быками волынской мясной породы до четвертого поколения с последующим 
прилитием крови абердин-ангусской и лимузинской пород. В конечном итоге 
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животных генотипом за породностью 3/4 волынская мясная х 1/8 абердин-
ангусская х 1/8 лимузинская разводят «в себе». Животные Ковельского типа 
черной или черной с белыми отметинами на брюхе или на лбу масти, комолые. 
У Ковельском внутрипородном типе развивают линии Цитруса 1498/08888, 
Премьер Хай Райза 550122/2853, Прогресса 4, Мр. Мк. К. Команда 372305. 

 

 
Рис. 1. Производитель волынской мясной породы 

 
Волынская мясная порода распространена в зоне Карпат, Волынской, 

Львовской, Ивано-Франковской и других областях. Её разводят в 16-ти 
племенных заводах и 17 племенных репродукторах. Найбольше коров 
находится в НП ТОО «Турия» и СТОО «Заря» Волынской области. Работу по 
усовершенствованию Ковельского типа проводят в племзаводах СТОО 
«Заповіт» и СТОО «Колос» Ковельского района. В дальнейшем при работе с 
породой селекцию необходимо вести на повышение молочности коров и 
скорости роста молодняка [1]. 

Заключение и выводы. Были рассмотрены генезис и продуктивность 
животных волынской мясной породы крупного рогатого скота. Получены 
данные о том, что животные этой породы характеризуются высокой скоростью 
роста (живая масса бычков в возрасте 18 мес. 530-600 кг) и мясной 
продуктивностью (убойный выход 56,0 %), имеют хорошую молочность (живая 
масса приплода при отлучке от 190 до 250 кг). 
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Аннотация. В данной работе показана способность глюконата цинка 

оказывать индуцирующее действие на продукцию цитокинов Il-1β, Il-6, IFN-γ, 
α-TNF. Эксперименты проводились на лабораторных мышах с 
экспериментальным иммунодефицитом, вызванным путем внутрибрюшинного 
введения циклофосфана. Уровень цитокинов в сыворотке крови мышей после 
двухнедельного введения глюконата цинка увеличивался относительно 
контроля без лечения: Il-1β на 15,4%, Il-6 - на 68,8%, IFN-γ - на 66,2%, α-TNF - 
на 81,4%. Рассмотрены возможные механизмы иммуномодулирующего 
действия глюконата цинка через активацию NF-κB нуклеарного фактора 
транскрипции.  

Ключевые слова: мыши, иммунодефицит, глюконат цинка, цитокины.  
Annotation. In this article the ability of zinc gluconate to provide an inducing 

effect on the production of cytokines Il-1β, Il-6, IFN-γ, α-TNF. The experiments were 
conducted on laboratory mice with experimental immunodeficiency caused by 
intraperitoneal introduction  of cyclophosphan. The level of cytokines in the serum of 
mice after two-week introduction of zinc gluconate was increased relative to the 
control without treatment: Il-1β- by 15.4%, Il-6 - by 68.8%, IFN-γ – by 66,2%,α-
TNF- by 81,4 %. The possible mechanisms of immunomodulatory action of zinc 
gluconate through the activation of NF-KB nuclear transcription factor. 

Key words: mice, immunodeficiency, zinc gluconate, cytokines. 
Цинк активно участвует в иммуногенезе, опосредованно влияя на синтез 

Т-лимфоцитов, стимулируя фагоцитарную активность нейтрофилов [3]. 
Описано множество эффектов, возникающих в иммунной системе в ответ на 
поступления цинка, но большинство из них недостаточно изучены [7]. 
Регулируемые цинком гены, находятся в тонкой кишке, тимусе и моноцитах, 
большинство из которых вовлечены в реакции иммунного ответа [5].  

Одним из способов оценки иммуномодулирующих свойств вещества 
является определение уровня цитокинов при поступлении его в организм [6]. 
Цитокины являются маркерами тканевого повреждения. В нормальных 
условиях их секреция осуществляется в небольших количествах. При 
воспалении в зоне тканевого повреждения происходит активное образование 
цитокинов, которые активируют тромбоциты (IL-1, TNF, INF-γ), стимулируют 
миграцию нейтрофилов (IL-1, IL-2), потенцируют эффекторные функции 
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макрофагов (INF-γ, IL-1, TNF) и нейтрофилов (IL-1, TNF, IFN- α) [3]. Показано, 
что культивирование с цинком мононуклеарных клеток, вызывает продуцию 
IL-1, IL-6, INF-γ, TNF-α [4], индуцирует ген IL-1β [2].  

Цель исследования. Оценить влияние глюконата цинка на уровень 
цитокинов (Il-1β, Il-6, IFN-γ, α-TNF) в сыворотке крови мышей с 
экспериментальным иммунодефицитом и рассмотреть возможные механизмы 
его иммуномодулирующего действия.  

Материалы и методы. Эксперименты были проведены на 72 белых 
лабораторных мышах массой 20-25 г, у которых индуцировали иммунодефицит 
путем однократного внутрибрюшинного введения циклофосфана (50 мг/кг). 
Пероральное введение глюконата цинка (II) в дозе 1/10 LD50 начинали на 
следующий день и далее ежедневно в течение двух недель. В группах 
сравнения вводили иммуностимулирующий препарат «Ликопид» (в дозе 0,17 
мг/кг) и глюконат кальция (50 мг/кг). Контролем служили 
иммуносупрессированные животные без лечения, которые сравнивались с 
группой интактных мышей. На 15-е сутки у животных забирали кровь, 
отделяли сыворотку и методом ИФА с помощью тест-наборов (АО «Вектор-
Бест») определяли уровень цитокинов: Il-1β, Il-6, IFN-γ, α-TNF. Результаты 
статистически обрабатывали с помощью программы STATISTICA 10.0.  

Результаты и обсуждение. Из представленных данных (табл. 1) видно, что 
уровень цитокинов в сыворотке крови мышей после двухнедельного введения 
глюконата цинка увеличивался относительно контроля без лечения следующим 
образом: по Il-1β на 15,4%, по Il-6 - на 68,8%, по IFN-γ - на 66,2%, по α-TNF - на 
81,4% (р < 0,05). 

Таблица 1 
Влияние глюконата цинка (ZnGl) на цитокиновый профиль в сыворотке 

крови мышей с индуцированным иммунодефицитом (ИД) 
 
Цитокины 

Группы мышей 
Контроль -
интактные 

пкг/мл 

Контроль – 
ИД без леч. 

пкг/мл 

Ликопид 
+ ИД 

пкг/мл 

ZnGl 
+ ИД 

пкг/мл 
Il-1β 0,15±0,01 0,39±0,04* 0,21±0,02** 0,45±0,05** 

Il-6 0,4±0,06 1,6±0,2* 0,6±0,06** 2,7±0,3** 
IFN-γ 6,4±6,7 13,9±1,4* 9,3±0,9** 23,1±0,03** 
α-TNF 24,8±2,5* 34,9±3,6* 48,6±4,9** 63,3±0,08** 

Примечание: * - р < 0,05 относительно группы «Контроль-интактные», 
                      ** - относительно «Контроль ИД». 
 
В группе «Ликопид+ИД» напротив наблюдалось снижение показателей: по 

профилю Il-1β - на 46,2%, по Il-6 - на 62,5%, по IFN-γ - на 33,1% и лишь по α-
TNF повышение на 28,2% (р < 0,05). 

Известно, что в процессе воспаления и иммунного ответа большую роль 
играет нуклеарный фактор транскрипции NF-κB, состоящий из комбинации 
различных NF-κB/Rel-белков, связывающихся с ДНК, который контролирует 
экспрессию цитокинов, хемокинов и др. NF-κB (р65/р50) присутствует в 
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цитоплазме в связи с ингибитором – белком I-κB. Различные сигналы могут 
приводить к активации I-κB-киназного комплекса (IKK), состоящего из 
субъединиц IKK-α и IKK-β, катализирующих фосфорилирование I-κB. 
Фосфорилированные субъединицы ингибитора I-κB в последующем 
подвергаются протеолизу, а димеры NF-κB переносятся из цитоплазмы в ядро 
клетки. К активации NF-κB могут приводить различные агенты, например, 
поступление цинка [1].  

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод об 
иммуностимулирующем действии глюконата цинка за счет наличия 
регулируемых цинком генов и выработки цитокинов через активацию NF-κB 
нуклеарного фактора транскрипции. 
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения 
морфофункционального развития 467 первоклассников, проживающих в 
районах с разной степенью дефицита йода. Выявлено влияние уровня 
дефицита йода на темпы морфофункционального развития первоклассников. 
Дети из района с легкой степенью зобной эндемии соответствуют 
возрастным нормам созревания по критериям: длина тела, зубной возраст, 
сила кистей рук, частота сердечных сокращений, артериальное давление 
крови. У детей из района средней степенью зобной эндемии отмечено 
отставание темпов созревания по критериям: Филиппинский тест, зубной 
возраст, сила кистей рук, артериальное давление крови, и опережение по 
длине тела. Для детей района с тяжелой степенью зобной эндемии выявлено 
отставание темпов созревания по критериям: длина тела, зубной возраст, 
сила кистей рук, частота сердечных сокращений, артериальное давление 
крови. Результаты сравнения корреляционных и факторных моделей 
системы обеспечения морфофункциональной зрелости свидетельствуют о 
существенных отличиях в системе обеспечения биологической зрелости 
детей, проживающих в районах с разным уровнем йодадефицита. 

Ключевые слова: первоклассники, морфологическая зрелость, 
функциональная зрелость, йодная недостаточность. 

Abstract. This paper presents the results of the study of morphofunctional 
development of 467 first-graders living in regions with different degrees of iodine 
deficiency. The study found that iodine deficiency level influenced on the rate of 
morphofunctional development of the first-graders was revealed. Children who lives 
at the area with a moderate degree of endemic goiter, meet the criteria of maturation, 
in accordance with the criteria: body length, age of the teeth, hand strength, heart 
rate, blood pressure. Children from the middle degree of the endemic goiter have a 
lag in the rate of maturation in accordance with the criteria: the Philippine test, the 
age of the teeth, the strength of the hand, the arterial pressure and advancement 
along the length of the body. For children with a sick degree of goitre, endemia, the 
maturation rate was delayed according to the criteria: body length, age of the teeth, 
hand strength, heart rate, blood pressure. The results of comparison theoretical and 
experimental models of providing morphofunctional maturity provide information on 
significant differences in the system of biological maturity of children living in areas 
with different levels of iodine deficiency. 

Key words: first-graders, morphological maturity, functional maturity, iodine 
deficiency. 

Стабильность элементного состава организма человека является одним из 
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условий его нормального функционирования. Наиболее чувствительным 
контингентом к неблагоприятным условиям геохимической среды являются 
дети [3]. Одним из масштабных элементозов на территории России является 
зобная эндемия, обусловленная, как правило, дефицитом йода [2]. В районах с 
экологически обусловленным дефицитом йода до 15% школьников 
испытывают трудности в обучении, значительно повышается уровень 
заболеваемости, снижаются антропометрические показатели [6]. 

По данным исследований, проведенных в Архангельской области [5], 
установлено, что наиболее йоддефицитными являются ее южные районы. В то 
же время в северных районах области, расположенных на побережье Белого 
моря, выявлена легкая степень эндемии. Исследования, проведенные 
Е.Н. Сибилевой показали, что в районах Архангельской области степень 
выраженности зобной эндемии по частоте тиромегалии варьирует от легкой до 
тяжелой. Так наиболее низкая частота тиромегалии отмечена в г. Архангельске 
– 3,3 %. В г. Мезени – частота тиромегалии находилась в пределах 6,7 %, что 
соответствует легкой степени зобной эндемии. В п. Пинега отмечена средняя 
степень тяжести зобной эндемии, так как степень выраженности тиромегалии 
составляла 27,5%. Тяжелая степень зобной эндемии выявлена в г. Онеге, где 
частота тиромегалии составила 41,5 % [4].  

Цель исследования – выявить особенности морфофункционального 
развития детей младшего школьного возраста, проживающих в условиях разной 
йодообеспеченности Архангельской области. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 
первоклассники школ города Архангельска, п. Пинега, г. Мезени и г. Онеги, 
общее количество 467 детей, из них 230 девочки и 237 мальчиков. Средний 
возраст детей составил 7,13±0,42 лет. Все дети на момент обследования были 
здоровы или в стадии ремиссии. Обследования проводились с письменного 
согласия родителей, педагогов и устного согласия самих детей в первой 
половине дня. 

Оценка уровня морфофункциональной зрелости организма детей 
проводилась в зависимости от природной йодообеспеченности района 
проживания. Дети были разделены на три группы: проживающие в районе с 
легкой степенью зобной эндемии (349 человек), со средней степенью зобной 
эндемии (25 человек) и с тяжелой степенью зобной эндемии (93 человека). 

Оценка морфологической зрелости детей проводилась по показателям 
длины тела, Филиппинскому тесту и количеству прорезавшихся постоянных 
зубов. Функциональная зрелость оценивалась с помощью кистевой 
динамометрии и показателям гемодинамики. 

Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась 
средствами SPSS for Windows 20.0 и включала в себя: анализ распределения 
значений признаков (средние величины – М) и изменчивость относительно 
среднего (стандартные отклонения – δ); непараметрический метод сравнения с 
помощью Z-критерия Уилкоксона (Wilcoxon). Для исследования структуры 
взаимосвязей изучаемых переменных применялся корреляционный и 
факторный анализ. Нулевая гипотеза отвергалась при p≤0,05. 
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Результаты и их обсуждение. Дисперсионный анализ не выявил 
значимого влияния (р>0,05) пола ни на один показатель морфофункциональной 
зрелости обследуемых детей, что позволило в настоящем исследовании не 
учитывать влияние пола при проведении в дальнейшем статистических 
процедур. 

Основным критерием, характеризующим физическое развитие, является 
длина тела, как наиболее стабильный и несущий информацию о биологической 
зрелости показатель [1]. Наши данные показали, что показатели длины тела у 
детей, проживающих в районах с разной степенью выраженности зобной 
эндемии не имеют достоверных различий (таблица 1).  

Таблица 1 
Средние значения (М±δ) показателей морфофункционального развития 

детей 6-7 лет из районов с разной степенью йодадефицита 
Морфофункциональные 

показатели развития 

Степень зобной эндемии Достоверность 
различий Легкая 

(n=309) 
Средняя 
(n=65) 

Тяжелая 
(n=93) 

Длина тела (см) 124,97±5,91 123,68±5,17 125,71±5,91 - 
Филиппинский тест - 

отрицательный 19,54±2,13 26,92±8,70 19,36±2,49 - 

Филиппинский тест - 
положительный 80,46±2,13 73,08±8,70 80,64±4,10 - 

Количество постоянных 
зубов (шт.) 7,37±2,61 6,04±1,81 5,94±1,86 

Л>С, Z=2,66, 
p=0,008 

Л>Т, Z=4,99, 
p=0,000 

Сила мышц правой кисти 
(кг) 9,12±2,68 9,36±1,82 8,22±2,31 

Л>Т, Z=3,19, 
p=0,001 

С>Т, Z=2,23, 
p=0,026 

Сила мышц левой кисти 
(кг) 8,70±2,67 9,54±2,28 6,89±2,01 

Л>Т, Z=6,34, 
p=0,000 

С>Т, Z=4,99, 
p=0,000 

Частота сердечных 
сокращений (уд./мин) 88,71±12,42 93,24±15,01 104,28±12,92 

Л<Т, Z=9,34, 
p=0,000 

С<Т, Z=3,95, 
p=0,000 

Систолическое 
артериальное давление 

(мм.рт.ст.) 
96,85±15,10 96,36±12,81 89,79±20,03 

Л>Т, Z=13,96, 
p=0,000 

С>Т, Z=7,29, 
p=0,000 

Диастолическое 
артериальное давление 

(мм.рт.ст.) 
61,83±11,54 58,00±9,65 79,85±13,91 

Л<Т, Z=13,13, 
p=0,000 

С<Т, Z=7,32, 
p=0,000 

 
У большей части детей среднее значение длины тела соответствует или выше 
возрастных нормативов (таблица 2). Отставание морфологического созревания 
по длине тела чаще отмечается в районе с тяжелой степенью зобной эндемии 
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(24,73±4,47%). Нами не отмечены достоверные различия в темпах 
морфологического созревания по данным Филиппинского теста у детей, 
проживающих в районах с разной степенью зобной эндемии. Положительный 
Филиппинский тест выявлен у 80,46±2,13% детей, проживающих в условиях 
района с легкой степенью зобной эндемии, у 73,08±8,70% – со средней 
степенью и у 80,64±4,10% детей, проживающих в районе с тяжелой степенью 
зобной эндемией. 

Нами отмечены достоверные различия в темпах морфологического 
созревания по показателям зубной зрелости у детей, проживающих в районах с 
разной степенью зобной эндемии (таблица 1). Полученные нами результаты 
показали, что отставание темпов созревания по показателю зубной зрелости 
выявляется у значительной части детей (таблица 2). Так у школьников, 
проживающих в районе с тяжелой степенью зобной эндемии большая часть 
выборки (77,42±4,34%) составляет группу с отставанием зубной зрелости от 
возрастной нормы. 

Таблица 2 
Количество детей (%) с разными показателями морфофункционального 

развития, проживающих в районах с разной степенью йодадефицита 
Морфофункцио

нальные 
показатели 
развития 

Степень зобной эндемии 
Легкая (n=309) Средняя (n=65) Тяжелая (n=93) 

Ниже 
средн

его 

Средн
ие 

Выше 
средн

его 

Ниже 
средн

его 

Средн
ие 

Выше 
средн

его 

Ниже 
средн

его 

Средн
ие 

Выше 
средн

его 

Длина тела (см) 10,63
±1,7 

44,25
±2,7 

45,12
±2,7 

7,69±
5,3 

19,23
±7,7 

73,08
±8,7 

24,73
±4,5 

38,71
±5,1 

36,56
±4,9 

Количество 
постоянных 
зубов (шт.) 

35,63
±2,6 

62,07
±2,6 

2,30±
0,8 

69,23
±9,1 

30,77
±9,1 0 77,42

±4,3 
22,58
±4,3 0 

Сила мышц 
правой кисти 

(кг) 

37,93
±2,6 

60,06
±2,6 

2,01±
0,8 

42,31
±9,7 

57,69
±9,7 0 55,91

±5,2 
44,09
±5,2 0 

Сила мышц 
левой кисти (кг) 

49,71
±3,1 

49,14
±3,5 

1,15±
4,8 

38,46
±9,5 

57,69
±9,7 

3,85±
3,8 

84,95
±3,7 

15,05
±3,7 0 

Частота 
сердечных 

сокращений 
(уд./мин) 

23,27
±4,6 

63,51
±2,9 

13,22
±3,3 

7,69±
5,2 

73,08
±8,7 

19,23
±7,7 

1,07±
1,1 

40,86
±5,1 

59,14
±5,1 

Систолическое 
артериальное 

давление 
(мм.рт.ст.) 

29,02
±3,6 

60,06
±3,0 

10,92
±4,4 

34,62
±9,3 

34,62
±9,3 

30,77
±9,1 

53,76
±5,2 

37,63
±5,0 

8,60±
2,9 

Диастолическое 
артериальное 

давление 
(мм.рт.ст.) 

16,09
±4,3 

62,36
±2,8 

21,55
±4,2 

23,08
±8,3 

61,54
±9,5 

15,38
±7,1 

12,90
±3,5 

66,67
±4,9 

20,43
±4,2 

 
Результаты исследования функциональных критериев развития показали, 

что кистевая динамометрия ниже возрастных нормативов у достаточно 
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большого количества детей. Нами отмечены достоверные различия в темпах 
морфологического созревания по показателям мышечной силы кисти у детей, 
проживающих в районах с разной степенью зобной эндемии (таблица 1). Так у 
детей, проживающих в районе с тяжелой степенью зобной эндемии, среднее 
значение силы мышц правой кисти составляет 8,22±2,31 кг, левой – 6,89±2,01 
кг, что ниже, чем в других исследованных районах. У школьников района с 
тяжелой степенью зобной эндемии большая часть выборки составляет группу 
со снижением показателя динамометрии кисти (55,91±5,15% – правая кисть; 
84,95±3,71% – левая кисть). Детей с опережением развития по данному 
показателю в этой группе не выявлено (таблица 2). 

Нами отмечены достоверные различия в значениях частоты сердечных 
сокращений у детей, проживающих в районах с разной степенью зобной 
эндемии (таблица 1). Среди детей, проживающих в районе с тяжелой степенью 
зобной эндемии, 59,14±5,09% составляют группу с ускоренной частотой 
сердечных сокращений, что свидетельствует об отставании функционального 
развития по данному показателю (таблица 2). Одним из важнейших 
показателей гемодинамики является артериальное давление. Наши данные 
показали, что у большинства обследованных детей систолическое и 
диастолическое артериальное давление соответствуют возрастным нормативам 
(таблица 1).  

Нами отмечены достоверные различия в величине у детей, проживающих в 
районах с разной степенью зобной эндемии. Так среди детей, проживающих в 
районе со средним уровнем зобной эндемии чаще отмечается повышение САД 
(30,77±7,02%). Случаев повышенного ДАД больше отмечено среди детей, 
проживающих в районе с легкой степенью зобной эндемии (21,55±4,15%). 

Для оценки влияния степени зобной эндемии на показатели 
морфофункционального развития детей был проведен корреляционный и 
факторный анализ. Результаты корреляционного анализа свидетельствуют, что 
количество достоверных двусторонних корреляционных связей (р<0,05) между 
морфофункциональными показателями развития детей, проживающих в 
районах с разной степенью йодадефицита достоверно отличаются. Показатели с 
максимальным количеством корреляционных связей: у детей, проживающих в 
условиях легкой степени зобной эндемии – это показатели зубной зрелости (8) 
и сила левой кисти (7), у детей, проживающих в условиях тяжелой степени 
зобной эндемии – показатели длины тела (7) и Филиппинский тест (6). При 
анализе структурной корреляционной модели системы показателей 
биологической зрелости у первоклассников, проживающих в условиях легкой 
степени зобной эндемии представляется возможным выделить 3 
системообразующих комплекса: морфологический, динамометрический и 
гемодинамический. У первоклассников, проживающих в условиях тяжелой 
зобной эндемии – 2 системообразующих комплекса: морфологический и 
динамометрический. У детей, проживающих в условиях средней степени 
зобной эндемии, не выделяется системообразующего комплекса. 

Факторный анализ, проведенный для показателей биологической зрелости 
в разных по степени зобной эндемии группах, показал существенные отличия в 
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факторной модели обеспечения биологической зрелости. Показатели 
биологической зрелости у детей, проживающих в условиях легкой степени 
зобной эндемии, группируются в 6 факторов, составивших 64,34% дисперсии: 
генеральный фактор (фактор 1) включает показатели динамометрии (сила левой 
и правой кисти); фактор 2 описывает 11,81% дисперсии выборки и 
характеризует особенности развития сердечно-сосудистой системы, т.к. в него 
входят только показатели диастолического и систолического артериального 
давления; факторы 3 – 6 имеют различный состав. Показатели биологической 
зрелости у детей, проживающих в условиях средней степени зобной эндемии, 
группируются в 5 факторов, составивших 71,36% дисперсии: генеральный 
фактор (фактор 1) включает показатели развития сердечно-сосудистой системы, 
в него входят показатели частоты сердечных сокращений, диастолического и 
систолического артериального давления; фактор 2 характеризует 
морфологические особенности развития, такие как длина тела, тип кисти; 
факторы 3 – 5 имеют различный состав. Показатели биологической зрелости у 
детей, проживающих в условиях тяжелой степени зобной эндемии, также 
группируются в 5 факторов, составивших 65,01% дисперсии: генеральный 
фактор (фактор 1) включает показатели морфологического развития, в него 
входят показатели длины тела, Филиппинский тест; фактор 2 характеризует 
динамометрические показатели развития; факторы 3 – 5 имеют различный 
состав. 

Выводы. Выявлено влияние естественной йодообеспеченности региона 
проживания на темпы морфофункционального развития первоклассников: 
более зрелые по большинству исследованных показателей дети, проживающие 
в условиях легкого и среднего йододефицита. Факторная модель 
свидетельствует о различии ведущих компонентов биологического созревания 
в этих группах: у детей, проживающих в условиях легкой степени 
йододефицита наиболее существенным фактором является динамометрия 
кистей рук, в условиях средней степени йододефицита – гемодинамические 
критерии, в условиях тяжелой степени йододефицита − морфологические 
критерии. Результаты сравнения факторных и корреляционных моделей 
свидетельствуют о существенных отличиях в системе морфофункционального 
развития детей, проживающих в условиях разной зобной эндемии. 
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Аннотация. В работе рассматривается  цитомониторинг качества 

фасованной воды в разных микрорайонах города, который проведен методом 
фитотестирования. Его результаты свидетельствуют о цитотоксичности 
воды «Бон-Буассон». Она была связана с усилением белкового синтеза в 
клетках корня Allium test. Сделано предположение о  снабжении городского 
населения  подделками воды «Моршинская». 

Ключевые слова: фитотестирование, качество фасованной воды, 
ядрышковый биомаркер. 

Abstract. In this paper we describe the cotomonitoring of quality of the 
packaged water in the different microregions of city. It is conducted by the method of 
fitotesting. His results testify to the cytotoxicity of water of "Bon-Buаsson". She was 
related to strengthening of albuminous synthesis in the cages of root of Allium test. 
Supposition is done about providing with of urban population the imitations of water 
" Morshinska". 

Key words: fitotesting, quality of the packaged water, nucleolar biomarker. 
Одно из направлений исследования межкафедральной группе по 

проблемам цитоэкологии ХГУ - изучение качества питьевой воды из системы 
нецентрализованного водоснабжения города (пунктов продажи). Его 
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результаты, полученные на фитотестах, представлены в нескольких 
публикациях последних лет [6-9]. В научной литературе методом 
биотестирования интенсивно разрабатывают другой аспект указанной выше 
проблемы – качество фасованной питьевой воды [1-5]. При помощи батареи 
биотестов создана даже классификация бутилированных вод Украины, в основу 
которой положена степень ее питьевой пригодности. Для ее обоснования 
использовали биометрические [4] и клеточные параметры  [5] биотестов. В ней 
марка «Моршинская» - вода высокого качества, а «Бун-Буасcон» занимает одно 
из последних мест. Однако вопрос о качестве фасованной воды с точки зрения 
ее подделок остается открытым. Вместе с тем предварительные исследования 
аптечной воды «Малятко» показали разное значение этого параметра в 0,5 л и 
1,5 л емкостях. Поэтому целью данного исследования явилось определение 
качества фасованной воды марок «Моршинская» и «Бон-Буасcон», которыми 
снабжаются разные микрорайоны г..Херсона, по их влиянию на белковый 
синтез клеток фитотеста.  

Материал и методы исследования. Для оценки качества фасованной 
питьевой воды семена Allium cepa L. cорта Батун замочили на 1 сутки в 5 
вариантах воды (см.табл.1) и прорастили в термостате 4 суток. Для определения 
цитологических параметров, связанных с синтезом белка в клетке - 
ядрышкового биомаркера (ЯБ) и площади неделящихся клеток (S) - кончики 
корней проростков зафиксировали на 3-и сутки в фиксаторе Кларка в течение 
24 часов. Далее их хранили в холодильнике в 70о спирте. Перед 
приготовлением давленых препаратов кончики корней перенесли на 1-2 сут в 
ацетоорсеин. На 3-х препаратах для каждого варианта просмотрели способом 
сканирования 3000 клеток с ядрами. На них отдельно учли ядра з 1-м, 2-а, 3-а і 
4-а ядрышками. При помощи окуляр-микрометра на этих же препаратах 
определили площадь 30 неделящихся клеток для каждого варианта воды. 
Препараты исследовали под микроскопом Micromed при увеличении 960х. 
Полученные данные (объем выборок репрезентативный для р=0,05) обработали 
статистически с использованием ресурса Exel и непараметрического (λ) 
критерия.  

Результаты исследования. Предварительные исследования динамики 
биометрических показателей проростков Allium test, которые сформированы на 
тестируемой воде, показали у всех вариантов наличие  отличий качества от 
эталонного. Для конкретизации и обоснования доказательства токсичности 
воды в исследовании охарактеризовали изменения цитологических показателей 
клеток корня проростка    Al. cepa L. Таблица 2 содержит полученные данные 
значений ЯБ и средние значения S вместе с результатами их статистической 
обработки. Как свидетельствует эта таблица, все варианты воды «Бон-Буасcон» 
достоверно отличались от эталона по значениям двух маркеров: наблюдалось 
увеличение «многоядрышковости», которое совпадало с ростом размеров 
неделящихся клеток, т.е вода стимулировала синтез белка. Иную ситуацию 
продемонстрировала вода «Моршинская»:  S не отличалась от эталонной, но у 
варианта 1М  ЯБ указывал  на усиление белкового синтеза в клетках фитотеста. 
Полученные данные о качестве двух марок фасованной воды, которые 
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поступают в г. Херсон, не вполне соответствуют литературным данным, о 
которых речь шла  выше [3].  

Таблиця 1 
Исходные данные фасованной воды разных районов г. Херсона 

Вариант воды, микрорайон г. Херсона Адрес магазина 
Еталон (по данным городоканала) Локальная скважина горводоканала 
1Б «Бон-Буасон» 
Центральный р-н ул. Дружбы,  магазин  «Попелюшка» 

2Б «Бон-Буасон» р-н Остров  ул. Патона, магазин «Продуктовий» 
3Б «Бон-Буасон» 
Шуменский р-н ул. Иллича,  магазин «Гурман» 

1М «Моршинская» 
Шуменский р-н ул. Иллича,  магазин «Гурман» 

2М «Моршинская» р-н Остров ул. Патона, магазин «Продуктовий» 
 

Таблиця 2 
Значення  ядерцевого  биомаркера  и средней площади клеток корня 

проростков  Allium test, которые сформированы на фасованной воде г. 
Херсона 

Вариант 
воды 

Кількість клітин (%) з Вариант 
воды 

Площадь 
клетки 

1-м 
ядерыш. 

2-а 
ядерыш. 

3-а 
ядерыш. 

4-а 
ядерыш. 

 эталон 65,7 24,8 6,7 2,8  эталон 0,23 ± 0,05 

1Б * 59,7 29,6 7,6 3,1 1Б * 0, 41 ± 0,10 
2Б* 61,3 26,9 6,9 3,0 2Б* 0,79 ± 0,07 

3 Б* 59,1 33,0 5,1 2,0 3 Б* 0,68 ± 0,08 
1М* 58,3 34,2 7,5 2,6 1М* 0,41  ± 0,10 
2М 63,3 27,8 6,0 2,8 2М 0,34 ± 0,10 

*- достовірно відрізняється від еталону з р= 0,05 
 

Таким образом, установленное методом фитотестирования  отличие 
качества  марки «Моршинская» от качественной воды в сочетании с 
результатами ее цитомониторинга дает возможность предположить, 
что в г. Херсон снабжается ее подделками. Поэтому, невзирая на 
существование классификации  фасованных вод по качеству, необходим 
контроль этого показателя у марок, которые поступают в торговую сеть города. 
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Анотація. Пропонується класифікація різних видів екології, включно із 
тими, що далеко відходять від первинного сенсу назви цієї науки, але які є 
важливими для України (екологічний туризм, екологічний тероризм тощо).  

Аналізується класифікація різних енергетичних ресурсів, включаючи 
поновлювальні, з точки зору відповідності термінології, що закладено в їх сенс. 
Уточнюються поняття та назви окремих різновидів енергії та галузей 
енергетики, вводиться новий тип енергії – біогеохімічна, що тісно пов’язує 
екологію з енергетикою. Суттєвий внесок в здобуття енергетичної 
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незалежності України має внести агрозооенергетика. 
Ключові слова. екологія, енергетика, біогеохімічна енергія, 

агрозооенергетика, ноосфера. 
Abstract. A classification of the different ecology of species, including those that 

are far away from the original meaning of the name of science, but which are 
important for Ukraine (eco-tourism, eco-terrorism, etc.). 

We analyze the classification of the various energy resources, including 
renewables, in terms of compliance with the terminology that is in their meaning. 
Clarifies concepts and the names of some varieties of energy and energy industries, 
introduces a new type of energy - biogeochemical, and closely links the environment 
to energy. A significant contribution to getting the energy independence of Ukraine 
should make agrozooenergetics. 

Key words. ecology, energy, biogeochemical energy ahrozooenerhetycs, 
noosphere. 

Вступ. Питання збереження та поновлення екологічної ситуації, 
енергетичних та матеріальних ресурсів стоїть в Україні дуже гостро. Досвід 
авторів у викладанні відповідних дисциплін показує, що в навчальній та 
науковій літературі немає єдиного визначення понять пов’язаних із цією 
проблемою, а також зв’язку між цими поняттями. Поняття «екологія» все далі 
відходить від його первинного сенсу але в РФ утворилася асоціація під назвою 
− оксюмороном «Екологія непізнаного» − це вже недобре (неприпустимо). 
Співробітники кафедри теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ НТУУ «КПІ» в 
створеній Лабораторії термомолекулярної енергетики професором 
В.А. Єрошенко, що передчасно пішов з життя (1940−2015), працюють над 
перспективною проблемою підвищення ККД процесів взаємного перетворення 
теплової та механічної енергії за рахунок використання поверхневої енергії 
рідини. Їх бажання на підставі аналіза В.А. Єрошенком оригіналів публікацій  
робіт, що провадилися у ХІХ сторіччі, з’ясувати різні механізми енергетичної 
взаємодії між різними речовинами привело до цікавого пояснення «парадокса» 
вироблення вихровими теплогенераторами теплоти більше, ніж було витрачено 
на перемішування води механічної енергії. 

Для розуміння зв’язку між екологією та енергетикою треба поширювати 
інформацію щодо робіт В.І. Вернадського − деякі автори у РФ вважають його 
ідею ноосфери частковим застосуванням філософії Шопенгауера, а назву його 
ім’ям проспекту у Москві − сумнівною. 

Об’єкти та мета дослідження. Об’єктами дослідження є поняття, 
пов’язані з екологією, енергетикою, ресурсозбереженням та зв'язок між цими 
поняттями. Методом дослідження є інженерний підхід до визначення сенсу і 
позначень окремих термінів, який базується на сучасних літературних 
джерелах, а також на викладацькому досвіді авторів. 

Результати. За існуючими нормами треба додати «та їх обговорення», але 
ці норми взяті з англомовних видань без уваги на те, що там «discussion» 
означає саме «обговорення», тобто думку інших людей, не авторів. 

За первинним визначенням екологія (від дав.-грец. οἶκος − житло, оселище, 
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будинок, майно і λόγος − поняття, вчення, наука) − це розділ біології, в якому 
вивчають взаємовідносини організму із довкіллям. Але виділення екології в 
окрему науку є умовним, оскільки будь-яка біологічна дисципліна має 
розглядати організм спільно з умовами його існування. 

Поняття і термін «екологія» вперше використав німецький зоолог Ернст 
Геккель у 1866 році в книзі «Загальна морфологія організмів». Аналізуючи 
фізіологічний механізм взаємовідношення живих організмів, він відокремив 
екологію для опису відношень тварин до довкілля. Наприкінці ХІХ століття  
поняття «екологія»  виходить за межі фізіології, а в першій чверті ХХ століття 
− біології, проникає в сферу соціології, антропогеографії, біогеографії, геології, 
антропології, геохімії. Соціальна екологія вивчає зв’язок людських організмів 
із «другою», штучною природою, яка створюється самими людьми: місто, 
залізниця, гребля, штучний біоценоз тощо. Нагадаємо, що біоценоз − це 
сукупність рослин і тварин, які населяють ділянку середовища проживання з 
більш-менш однорідними умовами життя (біотоп). Протягом ХХ століття, 
очевидно у зв’язку з технічним прогресом та різкими змінами кліматичних 
умов існування організмів з’явилося багато різновидів екології: фізіологічна 
екологія вивчає взаємовідносини організма та фізико-хімічних особливостей 
довкілля; екологія поведінки − поведінку особнів залежно від зміни 
оточуючого середовища; палеоекологія − екологію викопних організмів тощо. 
Крім того, залежно від екосистеми (загальна назва комплексу живих 
організмів, довкілля та їх взаємозв’язків на певній території) цю науку 
поділяють на екологію морів, гір, боліт, навіть міст (урбоекологія) та інш. 
Зрозуміло, що найбільшу увагу приділяють екосистемам, де живими 
організмами є люди. Основною задачею різних видів екології є контроль та 
моніторинг стану довкілля, боротьба із забрудненням оточуючого середовища. 
Це загальна задача інженерної екології. 

Результати цієї боротьби в значній мірі залежать від економічних умов 
екосистеми. За визначенням економіка (від дав.- грец.  οἶκος − «дім» та νόμος − 
«закон» − керування господарством) має керувати усіма ресурсами (фр. 
resources − засоби, запаси, джерела доходів) екосистеми на рівні міста, області, 
держави, але на світі є дуже мало держав, де б економіка як сукупність 
виробничих відносин в окремих галузях господарства або в усій державі була б 
керуючою силою. Економія (від того ж кореня, що й економіка) − це 
збереження, майже завжди це ресурсозбереження. 

 Набирає поширення в Україні екологічний туризм − засіб 
ресурсозбереження та покращення екологічної обстановки, оскільки значна 
частина прибутку від цього туризму має витрачатися на боротьбу із 
шкідливими викидами, захист та раціональне використання земної поверхні і 
взагалі природи [4]. Протилежність цьому явищу − це екологічний тероризм 
як у міждержавному масштабі (наприклад, застосування США спеціального 
дефоліанту для знищення зеленого покрову під час війни у В’єтнамі), так і на 
місцевому рівні − несанкціоновані викиди шкідливих речовин у водойми або 
повітря тощо. На жаль, поняття «екотуризм» та «екотероризм» часто 
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змикаються, так збіднення природи Крима пояснюється саме «туристським 
бумом» в радянські часи. Екотероризм можна віднести до екстернальностей − 
зовнішніх впливів на екосистему, які виробники та споживачі тих або інших 
ресурсів не враховують під час оцінювання конкретних заходів із поліпшення 
екологічної обстановки. 

Екстернальності поділяють на міжчасові (вичерпання запасів органічного 
палива, глобальне потепління тощо); міждержавні (радіоактивне забруднення 
ґрунтів в кількох державах після аварії на Чорнобильській АЕС); міжгалузеві 
(ліквідація величезних сільськогосподарських та лісових масивів, цінних сортів 
риб внаслідок побудови гідроелектростанцій та відповідних морів) і таке інш. 

Термін екологізація матеріального виробництва означає зменшення 
утворення екологічно шкідливих речовин у процесі виробничої діяльності за 
рахунок впровадження прогресивних ресурсоощадних технологій, тому є 
сполучною ланкою між цими ощадними технологіями та екологією. 

Екологічно чистих харчових продуктів в Україні виробляється поки ще 
досить мало, тому «екомаркет» − це «економний супермаркет» а «еколавка» 
має в продажу деякі продукти, вирощені на полях без хімічних добрив. 

Енергетика (грец. ενεργός − дія, діяльність) − це наука та галузь 
промисловості з виробництва того або іншого виду енергії: механічної, 
електричної, теплової, гідравлічної, вітрової, атомної. Науки та галузі 
промисловості, побуту, будівництва тощо, які використовують відповідну 
енергію, зазвичай називають технологіями: електротехнологія, теплотехнологія. 

 Технологія (грец. τεχνολογος; τεχνη − ремесло; λογος − вчення) − сукупність 
знань про способи та засоби проведення виробничих процесів. Наука та галузь 
промисловості, що об’єднує виробництво та використання відповідного виду 
енергії, має назву техніка. В основному це теплотехніка та електротехніка.  

Слід розрізняти слова теплота, тепло, теплова енергія. Нагадаємо, що 
теплота − це форма перенесення енергії від одного тіла до іншого або в межах 
одного тіла під дією різниці температур, а також кількісна характеристика 
цього перенесення. Теплота, як і робота будь-яких сил, не є характеристикою 
фізичних тіл. Виникає теплота, коли змінюється внутрішня енергія тіла, яка є 
різновидом теплової енергії. Термін теплота почасту використовується в тій 
або іншій мірі відмінним від вищенаведеного фізичного визначення. Так, фазові 
перетворення речовини, які теоретично відбуваються за однакової температури 
обох фаз, фактично проходять під дією різниці температур: вода, що кипить, 
має вищу температуру ніж пара і навпаки, пара, яка конденсується, має вищу 
температуру ніж конденсат з неї, тому терміни «теплота пароутворення» і 
«теплота конденсації» є близькими до фізичного поняття. Досить близьким є 
також термін «теплота дисипації» − під час руху рідини між окремими її 
шарами, що мають різну швидкість, виникає тертя, при цьому частина 
механічної енергії переходить в теплову, а це приводить до деякої різниці 
температур шарів рідини. 

В інших випадках термін «теплота» може зовсім не відповідати фізичному 
поняттю. Це стосується теплоти згоряння органічних речовин. Температура 
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вихідної речовини, яку називають органічним паливом, нижча за температуру 
продуктів згоряння внаслідок того, що хімічна енергія палива перетворюється 
на теплову енергію продуктів згоряння. Але замість «теплова енергія згоряння 
палива» використовують більш короткий термін «теплота згоряння», який є 
стандартним. Слово «тепло» є синонімом теплоти, але частіше застосовується 
замість терміна «теплова енергія» − «тепло надр», «тепло атмосфери» тощо.  

Відомо, що в теплову енергію перетворюються усі інші види енергії, 
включно із променистою енергією. Енергія випромінювання, або радіація, 
буває різних видів. Ядерне випромінювання − це потоки частинок та  γ − 
квантів, які утворюються під час ядерних перетворень (радіоактивного 
розкладання). Ядерна енергетика використовує енергію розкладання важких 
атомних ядер. Незважаючи на ризик екологічних негараздів та катастроф, 
майже третина усієї світової електроенергії виробляється атомними 
електростанціями (АЕС) [6]. 

Теплове випромінювання є властивим будь-якому тілу, аби температура 
його була вища за абсолютний нуль. Виняток складають гази з малою (1−2) 
кількістю атомів у молекулі. Теплова (внутрішня) енергія тіла на його поверхні 
перетворюється на енергію електромагнітних коливань за рахунок 
перерозподілу електронів в поверхневих шарах атомів. Інше пояснення 
теплового випромінювання: поверхневі атоми випускають кванти енергії 
випромінювання − так звані фотони, тобто частинки матерії. Обидві теорії були 
підтверджені експериментально, для практичних обрахунків частіше 
користуються першою. Важливо підкреслити, що промениста енергія не є 
тепловою: на відміну від неї вона може розповсюджуватися в повному вакуумі, 
швидкість її переміщення є більшою в тисячі разів. Потрапляючи на якесь 
тверде, рідке або газувате тіло з великою кількістю атомів в молекулі, 
промениста енергія повністю або частково перетворюється знов на теплову 
(внутрішню) енергію. Виникає променистий теплообмін між тілами. 

Теплове випромінювання має місце в усьому діапазоні довжини хвиль 
електромагнітних коливань, але найбільший внесок в інтенсивність 
перенесення енергії мають довжини від 0,4 до 1000 мкм, тобто діапазони хвиль 
видимих 0,38−0,77 мкм, близьких (0,77−25 мкм) та далеких (25−1000 мкм) 
інфрачервоних хвиль. Зворотний потік променистої енергії від тіла − приймача 
з більш низькою температурою має максимум в області більшої довжини хвиль, 
тобто в зоні інфрачервоного випромінювання. За такою схемою відбувається 
променистий теплообмін між основним джерелом усіх ресурсів на Землі − 
Сонцем та Землею. Інша назва вислідного (не результуючого! − це погана 
калька з російської) потоку енергії від Сонця − сонячна радіація.  

Промениста енергія може перетворюватися не лише в теплову. Явища 
флюоресценції та фосфоресценції пов’язані із перетворенням променистої 
енергії також в променисту, але з іншою довжиною хвилі. Різниця між ними в 
тому, що перше явище має місце, поки відбувається опромінення приймача, а 
друге − якійсь час після закінчення дії променистого потоку. Найбільш 
активною частиною спектра променистого потоку в цих перетвореннях є його 
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видима частина. Це стосується також хімічної дії променистої енергії. 
Розрізняють три типи хімічної дії: молекулярні зміни (білий фосфор 
перетворюється в червоний фосфор, безбарвне скло з бігом часу набирає 
жовтий або зелений відтінок); сполучення (окислення деяких металів та 
органічних речовин, останнє викликає знебарвлення тканин або паперу); 
розкладання. Деякі сполуки срібла розкладаються під дією потоку світла, це 
явище досі використовується в традиційній фотографії. Найбільш грандіозні 
фотохімічні процеси відбуваються в рослинах. Під дією променистої енергії 
світла та в присутності хлорофілу відбувається розкладання вуглекислого газу 
атмосфери та води, вуглець та водень утворюють органічні речовини 
вуглеводи, а вільний кисень переходить до атмосфери. 

Вуглеводи за дуже різні терміни − від кількох днів до мільйонів років − 
можуть перетворитися на органічне паливо: гній, солома, деревина, торф, 
вугілля, нафта, природний газ. Цей процес у всі часи був пов’язаним з 
екологією: накопичення рослинних залишків та консервація їх у вигляді 
викопного палива призвело до зміни складу атмосфери, в ній знизився вміст 
вуглекислого газу та збільшилися частка кисню, що погіршало умови для 
фотосинтезу. Крім того, для реакції фотосинтеза потрібна вода, продуктивні 
запаси якої у верхньому, родючому шарі грунта також пов’язані із екологією 
місцевості. 

Не будемо розглядати такі види електрики, як атмосферна або статична. 
Електрична енергія може бути одержана з будь-якого існуючого в природі 
палива (первинної енергії), а після того перетворена в інші види енергії, що 
використовуються в життєдіяльності людини, тобто вторинних енергій: 
теплову, світову або механічну, і навпаки. Таким чином електроенергія, як 
енергія електромагнітного поля, є універсальним проміжним видом вторинної 
енергії. 

Крім універсальності та легкості перетворення в інші види енергії, 
електроенергія має інші особливості: 

− вона не підлягає безпосередньому візуальному спостереженню; 
− досить просто та швидко може передаватися на великі відстані; 
− є зручною для контролю та управління;  
− процес її передавання, аналогічно тепловій енергії, неминуче 

супроводжується деякими втратами; 
− показники якості електроенергії, що були одержані під час її генерації, 

не можуть бути гарантовані для її споживачів; 
− працездатність засобів електроспоживання суттєво залежить від 

вказаних показників. 
Всі процеси, пов’язані з електроенергією, так само як і тепловою, умовно 

поділяють на виробництво, передачу, розподіл та власне споживання. Як 
проміжний, виділяють ще процес трансформації, тобто перетворення 
електроенергії однієї напруги на іншу, або теплової енергії з одного рівня 
температури робочого тіла на інший. 

Треба згадати ще про один вид енергії − біогеохімічну енергію, що тісно 
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пов’язує екологію з енергетикою. Цей термін ввів перший президент 
Української Академії наук (1918−1921) В.І. Вернадський у зв’язку з виділенням 
ним з біосфери окремої екосистеми − ноосфери. Ноосфе́ра [3] (грец. νόος − 
розум і σφαῖρα − сфера ) − сфера розуму, сфера взаємодії суспільства і природи, 
в межах якої розумна людська діяльність стає визначальним фактором розвитку 
(ця сфера позначається також термінами «антропосфера», «біотехносфера»). В 
ноосфері зливаються етнос, що розвивається, та природа, яка ним змінюється, 
переплітаються закони живої та неживої природи, закони суспільства і закони 
людського мислення. 

«Біосфера переходить в ноосферу − писав В.І. Вернадський, … але на 
енергетичні процеси, що відбуваються в біосфері, діє сила яка не є формулою 
енергії біосфери. Ця сила є розум людини, спрямована та організована воля її як 
істоти суспільної». Нове − це добре забуте старе, цього разу можна послатися 
на «вищий розум» − вислів Платона, який жив у  V − IV  століттях до н.е. 

Син знаменитого поета М. Гумільова відомий вчений Л.М. Гумільов 
доводив, що безпосереднє засвоєння суспільством біогеохімічної енергії, 
описаної В.І. Вернадським, виконує функцію зв’язків людства та  природи. 

Термін «ресурси» в енергетиці означає енергоресурси, але почасту 
зустрічається словосполучення «енерго- та ресурсозбереження». Розуміти його 
треба як збереження енергії та матерії, яка є джерелом енергії. Термін 
«ресурсозбереження» та особливо «ресурсозберігаючий» є кальками з 
російської (дієприкметники в українській мові використовуються значно рідше, 
а від багатьох дієслів взагалі не утворюються. Крім того «зберігаючий» є 
активним дієприслівником, і термін «ресурсозберігаюча технологія» втрачає 
сенс, оскільки активною є людина, не технологія). Але ці терміни є 
стандартизованими, хоча вірніше використовувати український термін 
«ресурсоощадна технологія». Згадаємо ще одну кальку − «газоподібний». 
Російською «газообразный» значить «в образі газу», а «газоподібний» − лише 
подібний до газу, але не газ. Тому треба вживати «газуватий». 

Незважаючи на те, що світ володіє невичерпним джерелом різних видів 
енергії, широке впровадження ресурсоощадних технологій є основною задачею 
людства. Воно навчилося використовувати енергію руху води, вітру, енергію 
органічного палива, частково енергію Сонця, взаємодії Землі та Місяця, 
термоядерного синтезу, внутрішню (теплову) енергію Землі. Але потреба в 
енергії безперервно зростає [1]. 

Усі енергоресурси поділяють на дві великі групи − невідновлювальні та 
відновлювальні (Рис. 1). до першої групи відносять запаси викопного 
органічного палива, енергію ядерного розпаду або синтезу, а також 
геотермальну енергію. Відновлювальна енергія: сонячна радіація, що потрапляє 
на земну поверхню; геофізична енергія (вітру, річок, морських припливів та 
відливів); енергія біомаси − це деревина, відходів рослинництва, відходів 
тваринництва, госпфекальні стоки. 

Використання енергії біомаси є дуже перспективним для України [5, 2]. На 
рішення проблеми енергетичної незалежності працює також успішна розробка 
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дизельного біопалива, що виготовляється в Україні з рослинної олії.  
З’явилася нова галузь енергетики − агрозооенергетика. Це знов 

підтверджує зв’язок екології як розділу біології із зберіганням енергії, що 
виробляється за рахунок біологічних та біохімічних процесів. 

 

 
Рис. 1. Енергетичні ресурси 

 
Цей зв'язок можна подовжити аналогією між різницею потенціалів, яка є 

рушійною силою у виробленні будь-якої енергії, та різнорідністю ландшафту. 
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Цивілізації виникали лише на різнорідних ландшафтах, коли в наявності є річка 
або береги моря для риболовлі та сполучень, ліс для мисливства, будівництва та 
опалення, рівнина для пасовищ та орання, гора для захисту від сусідів. Україна 
має різнорідний краєвид, а це означає його підвищену енергетичність. 
Енергетика людини підключається до енергетики ландшафту − маємо 
енергетику цивілізації. 

Висновок. Вищесказане дозволяє до відомих формул «Життя − це форма 
існування білкових речовин» та «Енергія − це кількісна міра руху та взаємодії 
матерії» додати також енергетичне формулювання «Життя − це перетворення 
енергії із зменшенням ентропії». 
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Анотація. Показано патоморфологічні зміни яловичини, отриманої від 
молодняку великої рогатої худоби II категорії вгодованості та худої. Вивчали 
їх скелетні м’язи, серце, печінку, нирки. Виявили, що інтенсивність інвазії 
саркоцистами скелетних м’язів та серця худих тварин значно вища, 
порівняно з яловичиною ІІ категорії вгодованості.  За саркоцистозу 
відзначали деструкцію м’язової тканини (некротичні зміни у вигляді 
фрагментації, лізису м’язових волокон, наявність в окремих волокнах бурого 
пігменту ліпофусцину). У продуктах забою поряд із незміненими значна 
частина саркоцист перебуває у стадії дегенерації, що супроводжується 
запальними процесами та клітинною інфільтрацією. 

Ключові слова: саркоцистоз, яловичина, патоморфологічна 
характеристика. 

Abstract. Showing the pathological changes of beef produced from young cattle 
II category of fatness and lean. We studied their skeletal muscles, heart, liver, 
kidneys. Found that the intensity of infestation sarkotsystamy skeletal muscle and 
heart lean animals is much higher compared to the second category beef fatness. 
When sarkotsistoze noted the destruction of muscle tissue (necrosis in the form of 
fragmentation, lysis of muscle fibers, broadly, the presence in the individual fibers of 
brown pigment lipofuscin). In slaughter products with a significant proportion 
unchanged sarcocyst is being degeneration, accompanied by inflammatory cell 
infiltration and. 

Key words: sarkotsistoz, cattle, beef, pathological characteristics. 
Вступ. 
Основних збитків тваринництву завдає латентна форма захворювання, 

яка характеризується розвитком саркоцист у м’язах скелета, серця, страво-
ходу, діафрагми [1–3]. Правила містять вимоги щодо ветеринарно-санітарної 
оцінки туш, залежно від ступеня ураження тканин саркоцистами. У разі 
виявлення саркоцист у м'язах, але за відсутності в них патологічних змін, 
тушу та інші продукти забою надсилають на промпереробку. 

За умов ураження туші саркоцистами і наявності змін у м'язах 
(виснаження, гідремія, знебарвлення, вапнування м'язової тканини, дистрофічні 
зміни) тушу й органи утилізують. Сало свиней і внутрішній жир, кишки та 
шкури тварин усіх видів використовують без обмеження [4]. 

Макроцисти  легко виявити візуально під час ветеринарно-санітарної 
експертизи туш. У свинячих тушах мікроцисти виявляють під час 
трихінелоскопії, а в тушах яловичини їх виявляють рідко. Під час забою худих, 
некатегорійних тварин за відсутності макроскопічних змін у туші і внутрішніх 
органах та залежно від результатів мікробіологічного дослідження, туші 
випускають після промпереробки і лише, за необхідності, проводять 
гістологічне дослідження. На наявність чи відсутність саркоцист у м’ясі не 
зважають. 

Метою досліджень було вивчення морфологічних змін м’язової тканини 
молодняку великої рогатої худоби II категорії вгодованості та худої за 
саркоцистозної інвазії. 

Матеріали та методи дослідження. Дослідження проводилися протягом 
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2009–2011 рр. Матеріалом для досліджень слугувала яловичина, вирощена у 
сільськогосподарському підприємстві «Надія» Ставищанського району, ВАТ 
«Западинка» Васильківського району Київської області. Проби відбиралися в 
забійному цеху ЗАТ «Аграрник» (м. Біла Церква) від яловичини II категорії 
вгодованості, отриманої від молодняку великої рогатої худоби із забійною 
масою 380–430 кг (контроль) та худої із  забійною масою 140–160 кг (дослід). 
Вивчали їх скелетні м’язи, серце, печінку, нирки згідно із загальноприйнятими 
методиками [5, 6]. 

Результати власних досліджень. Результати досліджень вказують на те, 
що ураження яловичих туш саркоцистами не залежить від рівня годівлі тварин 
(табл. 1). Саркоцисти були виявлені як у м’язовій тканині яловичини ІІ ка-
тегорії вгодованості, так і не категорійної (худої). Проте інтенсивність інвазії 
скелетних м’язів та серця некатегорійної яловичини була значно вищою, 
порівняно з контрольною групою. У продуктах забою контрольної групи 
саркоцисти були виявлені (слабка інвазія – 1–2 саркоцисти в полі зору 
гістопрепарату) у 20 % випадків у скелетних м’язах та у 10% випадків – у 
серцевому м’язі.  

Таблиця 1 
Інтенсивність інвазії саркоцистами м’язів та субпродуктів 

Досліджуваний 
матеріал 

Інтенсивність інвазії, % 
яловичина  II категорії 

вгодованості, n=75 
худа яловичина, n=44 

Слабка* Середня** Слабка* Середня** 
Muscles *** 20 - 30 60 
Серце 10 - 20 10 
Печінка - - 10 - 
Нирки - - - - 

Примітки: 
- 1–2 саркоцисти в полі зору гістопрепарату; 
* - 3–5 саркоцист у полі зору гістопрепарату; 
*** - дослідженню підлягали чотириголовий, повздовжній м’язи спини, а також м’язи 

лопатки та місця зарізу. 
 

У худих тварин м’язові саркоцисти за слабкої інвазії були виявлені у 60 
%,  а за середньої (3–5 саркоцист у полі зору гістопрепарату) – у 30% 
випадків. Помітно зростала інтенсивність ураження м’язів серця. Середню 
інвазію реєстрували у 10%, а слабку – у 20% випадків. Окрім того, у незнач-
ній кількості випадків (10%) виявили слабку інвазію саркоцистами печінки. 

У досліджуваних зразках яловичини обох груп виявляли макроцисти в 90 
% випадків, у решти – мікроцисти (рис. 1). У м’язових волокнах виявляли 
саркоцисти у стадії дегенерації. 

У м’язових волокнах виявляли саркоцисти у стадії дегенерації. При 
цьому навколо інтактних саркоцист запальної реакції не спостерігали, тоді як 
саркоцисти у стадії дегенерації були оточені клітинним інфільтратом  
( рис. 2.). 

Досить часто в м’язових волокнах (чотириголовий м’яз) відзначали 
вогнищеву клітинну інфільтрацію, не пов’язану з розміщенням саркоцист. 
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Імовірно, що лейкоцитарна інфільтрація у цьому випадку є наслідком роз-
витку запальної реакції навколо цист, в яких паразити загинули з різних 
причин. 

 
Рис. 1. Саркоцисти у скелетній мускулатурі (чотириголовий м’яз). 

Фарбування гематоксиліном та еозином, х 280 
 

 

Рис. 2. Інтактні м’язові саркоцисти та саркоцисти у стадії дегенерації. 
Фарбування гематоксиліном та еозином, х 240 

 
У чотириголовому м’язі худої яловичини, ураженої саркоцистозом, 

реєстрували некротичні процеси, які проявлялися стоншенням волокон, у 
багатьох випадках – їхньою фрагментацією, відсутністю чи згладженістю 
поперечної смугастості м’язів, руйнуванням або атрофією м’язових волокон 
у місцях локалізації саркоцист (рис. 3.). 

М’язові волокна за середнього ступеня саркоцистозної інвазії були 
здебільшого потовщені, мали нечіткі контури і різну товщину. Вони набряка-
ли, набували гомогенності та інтенсивно фарбувалися кислими барвниками. 
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Ядра м’язових волокон при цьому піддавалися рексису і лізису. 
 

 
 

Рис. 3. Волокна чотириголового м’яза. Ценкеровський некроз. 
Фарбування гематоксиліном та еозином, х 280 

 
Значно уражені м’язові волокна були нерівномірно забарвлені різної 

товщини. В окремих місцях вони мали вигляд колбоподібних утворень, 
розпадалися на окремі фрагменти та брилки. 

Між м’язовими волокнами, що розпалися, виявляли нагромадження 
лейкоцитів, макрофагів та фібробластів, і відзначали формування сполучної 
тканини. 

Наслідком інвазування м’язової тканини саркоцистами був також роз-
виток слизової дистрофії міжм’язової сполучної тканини (рис. 4).  

 

 

Рис 4. Ценкеровський некроз м’язових волокон і слизова дистрофія 
міжм’язової сполучної тканини чотириголового м’яза. Фарбування 

гематоксиліном та еозином, х 56 
Научный взгляд в будущее 48 



 Том 6. Выпуск 5                                                                                         Медицина, ветеринария и фармацевтика 

Набряклі клітини сполучної тканини мали округлу, веретеноподібну чи 
зірчасту форму. Між клітинними відростками виявляли нагромадження 
слизоподібної маси. Сполучнотканинні волокна перебували у стані 
розпушення та стоншення і в подальшому руйнувалися. 

Гістологічна структура серцевого м’яза за саркоцистозної інвазії була 
збережена, ядра темно-фіолетові, базофільні, сигароподібної форми. У 
м’язовому пучку між волокнами відзначали їхнє чітке відмежування за 
рахунок розпушування міжм’язових структур. У серцевому м’язі виявлені 
поодинокі (у полі зору до двох) округлої форми і темно-синього кольору 
саркоцисти. 

Заключення і висновки 
1. Ураження великої рогатої худоби саркоцистозом не залежить від рівня 

годівлі. Проте інтенсивність інвазії саркоцистами скелетних м’язів та серця 
худих тварин значно вища, порівняно з яловичиною ІІ категорії вгодованості. 
М’язові саркоцисти за слабкої інвазії були виявлені у 30 %, середньої – у 60% 
випадків. У продуктах забою яловичини ІІ категорії вгодованості саркоцисти 
виявлені у 20 % випадків у скелетних м’язах (слабка інвазія) та у 10% 
випадків – у серцевому м’язі. 

2. У м’язових волокнах худих тварин, уражених саркоцистозом, 
спостерігали некротичні процеси, які характеризуються потоншенням 
м’язових волокон, у багатьох випадках – їх фрагментацією, відсутністю чи 
слабко вираженою поперечною смугастістю м’язів, руйнуванням або 
атрофією м’язових волокон у місцях розміщення саркоцист. Середня та 
слабка саркоцистозна інвазія супроводжується розвитком у м’язах 
некротичних змін у вигляді фрагментації, лізису м’язових волокон. 

3. За відсутності видимих змін м’язової тканини яловичини, отриманої 
від худих тварин, її слід піддавати гістологічному дослідженню на предмет 
виявлення саркоцист.  

4. У разі виявлення саркоцист тушу і продукти забою направляти на 
промислову переробку (відсутні дегенеративні зміни) або на  утилізацію 
(наявність дегенератиних змін). 

 
Література 
1. Радченко А.И. Особенности строения и функциональные 

характеристики клеток в цистах саркоспоридий (буйволы, овцы, миши) /А.И. 
Радченко, Т.В. Байер // Цитология. – 2004. – т.46.– №7. С.592–600. 

2. Байер Т.В. Внутриклеточный паразитизм и проблема саркоспоридиоза / 
Т.В. Байер А.И. Радченко // Известия РАН. Серия биологическая. – 2001. – № 2. 
– С. 157–164. 

3. Chapman I., Mense M. and Dubey I.P. // Clinical Muscular Sarcocystosis in a 
Dog / I. Chapman, M. Mense and I.P. Dubey // Journal of Parasitology. – 2005 – №1 
– pp. 187–190.  

4. Правила передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-
санітарної експертизи м’яса та м’ясних продуктів, затверджені наказом 
Державного департаменту ветеринарної медицини України від 07.06.2002 № 28 

Научный взгляд в будущее 49 



 Том 6. Выпуск 5                                                                                         Медицина, ветеринария и фармацевтика 

та зареєстровані у Міністерстві юстиції України 21.06.2002 за № 524/6812. 
5. Волкова О.В., Елецкий Ю.К. Основы гистохимии с гистологической 

техникой. /  О.В. Волкова, Ю.К. Елецкий – М.: Медицина, 1982. – 303 с.  
6. Потоцький М.К. Методичні вказівки Основи гістопатологічної техніки / 

М.К. Потоцький,  О.І. Кривутенко. – К.: НАУ – 2006. – 44 с.  
Стаття відправлена: 07. 04. 2017 р. 

© Якубчак О.М., Почтаренко П.П., Таран Т.В. 
 

ЦИТ: ua117-127 
DOI: 10.21893/2415-7538.2016-05-1-127 
УДК: 615.322:582.933:581.192.2 

Хортецька Т.В., Смойловська Г. П. 
ВИВЧЕННЯ ВМІСТУ КИСЛОТИ ОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ У ЛИСТІ 

PLANTAGO MEDIA L. ТА PLANTAGO ALTISSIMA L. 
Запорізький державний медичний університет 
Запоріжжя, проспект Маяковського 26, 69035 

KhortetskaT.V., Smoylovska G. P. 
STUDY OF COMPOSITION ORGANIC ACIDS IN THE LEAVES OF 

PLANTAGO MEDIA L. AND PLANTAGO ALTISSIMA L. 
Zaporozhye State Medical University 

Zaporozhye, Mayakovsky avenue 26, 69035 
 

Анотація. У даній роботі розглядається питання дослідження якісного 
та кількісного визначення суми органічних кислот та аскорбінової кислоти у 
листі Plantago media L. та Plantago altissima L. з метою розширення 
асортименту фітопрепаратів з кровоспинною та антиоксидантною дією. 
Об’єктами дослідження є листя Plantago media L. та Plantago altissima L., 
заготовлені у вегетаційний період рослини (червень – вересень) у різних 
регіонах України. Найбільше накопичення встановлено під час масової 
вегетації, бутонізації та на початку цвітіння рослин. Для листя P. media L. 
вміст аскорбінової кислоти складав до 0,43 ± 0,02%; P. altissima L. – до 0,39 ± 
0,02%. 

Ключові слова: подорожник середній, подорожник найвищій, аскорбінова 
кислота, органічні кислоти. 

Abstract. In this paper we describe the study of qualitative and quantitative 
determination for amount of organic acid and ascorbic acid in leaves Plantago 
media L. and Plantago altissima L. to extend of the assortment of herbal with 
hemostatic and antioxidant action. The objects of the study are leafs of Plantago 
media L. and Plantago altissima L., which were harvested from the vegetative period 
(June-September) in the Ukrainian regents. The greatest accumulation found in the 
period of mass vegetation plants, budding and early flowering. The content of 
ascorbic acid amounted for P. media L. to 0,43 ± 0,02%0,02%  and for P. altissima 
L. - to 0,39 ± 0,02%. 

Key words: Plantago media L., Plantago altissima L., ascorbic acid, organic 
acids. 
Научный взгляд в будущее 50 



 Том 6. Выпуск 5                                                                                         Медицина, ветеринария и фармацевтика 

Вступ. Аскорбінова кислота та деякі вільні органічні кислоти є 
незамінними для нормального протікання окисних та відновних біохімічних 
реакцій, обміну вуглеводів, синтезу амінокислот, утворення гормонів 
стероїдної структури, процесів детоксикації організму з участю печінки. Вони 
відіграють провідну роль у комплексному антиоксидантному захисті організму 
людини, виявляють здібність знижувати дію мутагенів різних класів видаляючи 
з організму людини мутантно змінені клітини. Відомо, що аскорбінова кислота 
приймає активну участь не тільки в антиоксидантній дії, але й в процесі 
згортання крові, виявляючи активуючу дію на тромбоцити,тромбопластини та 
протромбіновий комплекс [2, 4]. 

Дуже важливою біологічною дією аскорбінової кислоти та вільних 
органічних кислот на організм є їх виражена можливість підвищувати процес 
регенерації тканин, покращувати проникності капілярів, стимулювати синтез 
проколагену та колагену.  

Органічні кислоти надходять до організму людини з рослинними 
продуктами харчування та фітозасобами. Особливо важливо отримання даного 
класу сполук для лікуванні інфекційних хвороб, що супроводжуються 
підвищенням температури, запальними процесами, кашлем та ін. [1, 3] 

Метою роботи було вивчення вмісту кислоти аскорбінової та органічних 
кислот у листі Plantago media L. та Plantago altissima L.  

Матеріали та методи.  Рослинну сировину подорожника заготовлено у 
вегетаційний період рослини (червень – вересень) у різних регіонах України. 
Сушіння сировини проводили в сушильній шафі при температурі 50оС. 

Для підтвердження присутності кислоти аскорбінової у листі P. mediaL. та 
P. Altissima L. проводили ТШХ на пластинках «Sorbfil АФ-А» в системі кислота 
оцтова 15% з використанням стандартного зразку аскорбінової кислоти та 
подальшою обробкою водним розчином натрію 2,6-дихлорфеноліндофеноляту 
0,04%.  

Присутність органічних кислот у досліджуваних зразках рослинної 
сировини видів роду Plantago L., встановлювали методом ТШХ на пластинках 
«Sorbfil АФ-А» в системі етилацетат – кислота оцтова – кислота мурашина – 
вода очищена (100:11:11:25) з використанням РСЗ досліджуваних сполук [4].  

Для кількісного визначення кислоти аскорбінової використовували метод 
об’ємного титрування [5]. Для цього, 10,0 г листя рослин ретельно 
подрібнювали до розміру часток 1 – 2 мм з поступовим повільним додаванням 
300 мл води очищеної. Проводили настоювання 10 хв., витяг профільтровували. 
У колбу ємністю 100 мл для титрування, вносили 1 мл досліджуваного витягу, 
додавали 1 мл розчину кислоти хлористоводневої 2% та 13 мл води очищеної, 
перемішували. Проводили титрування суміші розчином 2,6–
дихлорфеноліндофеноляту натрію 0,04 % до появи слабкого рожевого 
забарвлення, що було стійким протягом 1 хв. 

Кількісне визначення суми органічних кислот у перерахунку на яблуневу 
кислоту проведено за наступною методикою: точну наважку (1,000 г) 
подрібненої рослинної сировини вміщували у колбу 500 мл, додавали 250 мл 
води очищеної та нагрівали на водяній бані протягом 2 годин. Після 
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охолодження екстракт фільтрували, сировину віджимали та кількісно 
переносили до мірної колби на 250 мл. До 10 мл витягу додавали 100 мл 
свіжокип’яченої води очищеної, 6 крапель 1% спиртового розчину 
фенолфталеїну, 12 крапель 0,1% спиртового розчину метиленового синього та 
титрували 0,01 моль/л розчином натрію гідроксиду до переходу забарвлення від 
зелено-блакитного до лілового.  

Результати. При проведенні ТШХ на пластинках «Sorbfil АФ-А» 
спостерігали білі плями на рожевому фоні (Rf=0,68), які підтверджували 
присутність у сировині аскорбінової кислоти. При ТШХ органічних кислот 
визначення результатів проводили за флюоресценцією в УФ-промені. Були 
ідентифіковані: фумарова (Rf=0,78), бензойна (Rf=0,70), яблучна (Rf=0,63), 
пальмітинова (Rf=0,60), міристинова (Rf=0,57), корична (Rf=0,56), пропіонова 
(Rf=0,51), оцтова (Rf=0,50), лимонна (Rf=0,47) та винна (Rf=0,38) кислоти.  

Для проведення визначення кількісного вмісту аскорбінової кислоти та 
суми вільних органічних кислот в листі Plantago media L., P. altissima L. під час 
вегетації застосовували методи титрування, результати яких наведено в табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Кількісний вміст аскорбінової кислоти та суми вільних органічних кислот 
у листі Plantago media L., Plantago altissima L. %, (x ± Δx) (n=6) 

Фаза вегетації 

Кількісний вміст у листі 
Plantago media L. 

Кількісний вміст у листі 
Plantago altissima L. 

аскорбінова 
кислота 

вільні 
органічні 
кислоти 

аскорбінова 
кислота 

вільні 
органічні 
кислоти 

Початок вегетації 0,03 ± 0,02 0,02 ± 0,01 0,07 ± 0,03 0,02 ± 0,01 

Масова вегетація  0,43 ± 0,02 0,18 ± 0,01 0,39 ± 0,02 0,23 ± 0,01 

Бутонізація 0,41 ± 0,02 0,18 ± 0,01 0,38 ± 0,02 0,22 ± 0,01 

Початок цвітіння 0,38 ± 0,02 0,15 ± 0,01 0,35 ± 0,02 0,17 ± 0,01 

Масове цвітіння  0,33 ± 0,02 0,12 ± 0,01 0,30 ± 0,02 0,13 ± 0,01 
Плодоношення 0,19 ± 0,01 0,10 ± 0,01 0,17 ± 0,01 0,11 ± 0,01 

 
Аналіз результатів досліджень показує, що накопичення вітаміну С та 

вільних органічних кислот у листі P. media L. та P. altissima L. протягом усього 
дослідження було близьким серед обох видів і відрізнялося досить несуттєво, 
що свідчило про дуже близьку філогенетичну спорідненість рослин.  

Найбільше накопичення встановлено під час масової вегетації, бутонізації 
та на початку цвітіння. Для листя P. media L. вміст аскорбінової кислоти 
складав до 0,43 ± 0,02%; P. altissima L. – до 0,39 ± 0,02%. Різке зниження 
концентрації речовини спостерігали під час масового цвітіння та плодоношення 
(відповідно до 0,33 ± 0,02%; 0,19 ± 0,01% та до 0,30 ± 0,02%; 0,17 ± 0,01%).  
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Дослідження вмісту вільних органічних кислот показало, що концентрація 
цих сполук у листі Plantago media L. складало до 0,18 ± 0,01%; Plantago altissima 
L.(до 0,23 ± 0,01%).  

Висновки: таким чином, листя P. media L. та P. altissima L. містять досить 
значні концентрації вітаміну С та вільних органічних кислот, що обумовлює 
біологічну дію (кровоспинну, протизапальну, антиоксидантну) галенових 
комплексних фітотерапевтичних препаратів основі листя подорожника.  
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Аннотация. В работе основные закономерности вытеснительной 
хроматографии рассматриваются на примере равновесной вытеснительной 
динамики сорбции одного вещества в отсутствиях факторов размытия 
фронтов зон. 

Определены условия, при которых осуществляется режим 
вытеснительной динамики сорбции. Выявлено влияние вида изотерм сорбции 
вытесняемого вещества и вытеснителя на характер формирования 
вытеснительных хроматограмм. 

Ключевые слова: динамика сорбции, вытеснительные хроматограммы, 
формирование. 

Abstract. The paper looks at the main regularities of displacing chromatography 
at the example of equilibrium displacing dynamics of one substance sorption when 
the factors of fuzziness of front zones are absent. 

The study defines the conditions under which the mode of displacing dynamics of 
sorption occurs. It reveals the impact of the type of sorption isotherm of a displaced 
substance and a displacer on the character of displacing chromatogram formation. 

Key words: dynamics of sorption, displacing chromatograms, formation. 
Введение. Для установления основных закономерностей вытеснительного 

режима динамики сорбции рассмотрим простейший случай – идеальную 
вытеснительную динамику сорбции одного вещества. 

При идеальной динамике сорбции мгновенно устанавливается 
сорбционное равновесие и отсутствуют факторы, вызывающие размытие 
фронтов сорбции [1, 3, 4]. 

Основная часть. Пусть в колонке сорбента сформирована идеальная 
фронтальная хроматограмма -  первичная зона одного вещества (рис. 1, а). 

Начальные и граничные условия имеют следующий вид:  
t=0, 0≤ х ≤ х0, n = n0, N=N0; 

x > x0,  n=0, N=0,     (1) 
где t – время, х – координата расстояния (вдоль длины колонки сорбента), n0 и 
N0 - линейные концентрации вещества в подвижной фазе и сорбенте 
соответственно. 

Введем в колонку сорбента вещество – вытеснитель. При мгновенной 
сорбции вытеснителя начальные и граничные условия следующие: 

t > 0, x = 0, 0
dnn = , N = 0

dN ; 
x = ∞ , n = 0, N = 0,      (2) 

где n 0
d  и N 0

d  - линейные концентрации вытеснителя. 
Скорости обрывных границ зон могут быть найдены как скорости 

концентрационных точек на основании баланса вещества [3, 4]: 

Nn
nu
+

=υ ,      (3) 

где u – средняя линейная скорость потока подвижной фазы. 
Средняя скорость u может быть найдена экспериментально по очевидной 

формуле 
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tQ
Vu= ,       (4) 

где V - объем подвижной фазы, введенной в пористую среду за время t; Q - 
площадь сечения переноса сорбируемого вещества в этой среде. 

Если ввести распределительное отношение 
N
nh= , то 

h
hu
+

=
1

υ        (5) 

Для осуществления процесса вытеснения скорость вытеснителя dυ  должна 
быть выше скорости υ вытесняемого вещества, dυ >υ . 

Если dυ ≤ υ  (или dh ≤ h ), то наблюдается элютивная динамика сорбции [5]. 
При вытеснительной сорбции задний фронт первичной зоны двигается со 

скоростью переднего фронта зоны вытеснения dυ , а скорость переднего фронта 
первичной зоны остается равной υ . 

Это означает, что образуется новая зона вытесняемого первичного 
вещества с концентрацией n′ и зона первичного компонента сжимается (рис. 1, 
б). Процесс формирования вытеснительной хроматограммы показан для случая 
n′> n. 

Поскольку ширина новообразованной зоны увеличивается, то это означает, 
что скорость переднего фронта этой зоны υ′ > dυ , так что υ′ > dυ >υ . Таким 
образом, формирующаяся зона с концентрацией n′ расширяется, а первичная с 
концентрацией 0n  сокращается, и в какой – то момент времени первичная зона 
исчезнет. С этого момента наступает стационарная стадия процесса 
вытеснения, передний фронт новообразованной зоны, а значит, вытеснитель и 
вытесняемое вещество двигаются со скоростью вытеснителя dυ  (рис. 1, в). 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Формирование вытеснительной хроматограммы при выпуклой 
изотерме сорбции вытесняемого вещества 

 
Ширина первичной зоны уменьшается со скоростью υυ −′ , поэтому эта 

зона исчезает за время 

,0

υυ −′
=

x
t       (6) 

где х0 = vt0  - ширина первичной зоны, t0 – время формирования этой зоны. 
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Пусть обе изотермы выпуклые, заданы концентрация первичного вещества 
n0 и соответствующая линейная концентрация N0 этого компонента в сорбенте 
(рис. 2, а). 

Изотерма вытеснителя d расположена выше изотермы первичного 
вещества, что свидетельствует о лучшей сорбируемости вытеснителя. 

Для осуществления режима вытеснения необходимо подобрать такую 

концентрацию вытеснителя 0
dn , чтобы 0

0

d

d
d N

n
h =  было больше 

0

0

N
n

h= . Для этого 

проведем прямую n
h
IN
d

= , проходящую ниже точки ( 0n , 0N ). В этом случае 

реализуется режим вытеснения. 
Если точка ( 0n , 0N ) находится ниже указанной прямой, то происходит 

элютивная сорбция [3, 5]. 
В конце формирования вытеснительной хроматограммы dυυ =′  и  = . 

Это означает, что точка (n′, N′) лежит на этой прямой, так что n′>n0, 
концентрация n′ больше концентрации компонента n0 в первичной зоне. 
Направление изменения концентрации показано стрелкой на изотерме 
вытесняемого вещества.  

Если вытеснитель сорбируется слабее вытесняемого вещества, то изотерма 
вытеснителя расположена ниже изотермы первичного компонента (рис.2, б). И 
в этом случае можно найти такую концентрацию вытеснителя 0

dn , чтобы точка 

( 0n , 0N ) была расположена выше прямой n
n

N
d

1
= , проходящей через точку 

),( 00
dd Nn . Тогда dh > h , осуществляется режим вытеснения. 

Концентрация n′ в стационарной зоне находится по точке пересечения 
прямой n

n
N

d

1
=  с изотермой вытесняемого вещества. 

При выпуклых изотермах вытеснителя и вытесняемого вещества, 
независимо от того, сорбируется ли вытеснитель слабее или сильнее 
первичного компонента, концентрация n′ вещества в стационарной зоне больше 
концентрации n0 в первичной зоне (рис.2, а, б). 

Формирование вытеснительной хроматограммы при выпуклых изотермах 
показано на рис.1. 

В случае вогнутых изотерм (рис.2, в, г) также возможен режим вытеснения, 
однако концентрация n′ вытеснительного вещества меньше первичной n0. 

В этом случае по закону сохранения массы ширина стационарной зоны 
больше ширины исходной. 

Время формирования вытеснительной хроматограммы 
1

0 )1( −−=
υ
υdtt .       (8) 

Аналогично можно проанализировать процесс вытеснения при 
комбинациях выпуклых и вогнутых изотермах вытеснителя и вытесняемого 
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вещества (рис.2 д, е). 
При выпуклой изотерме вытесняемого вещества, независимо от того, 

выпуклая или вогнутая изотерма сорбции вытеснителя, концентрация этого 
вещества в стационарной зоне n′ больше концентрации n0 в первичной зоне 
(рис.1). 

Напротив, при вогнутой изотерме вытесняемого вещества концентрация n′ 
его в стационарной зоне меньше концентрации n0 в первичной зоне независимо 
от формы изотермы вытеснителя (рис.3). 

 
 

   
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Рис.3 Формирование вытеснительной хроматограммы при вогнутой 
изотерме сорбции вытесняемого вещества 

 
Эквивалентность ионного обмена, обусловленная электронейтральностью 

хроматографической системы, упрощает исследование процесса формирования 
равновесной ионообменной вытеснительной хроматограммы одного вещества. 

Пусть в колонке ионита, насыщенного ионами 1, введена прямоугольная 
зона иона 2. Обменная емкость ионита N0, концентрация иона 2 в подвижной 
зоне равна n0 (рис.4, а). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 4 Формирование вытеснительной ионообменной хроматограммы 
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Формирование вытеснительной хроматограммы при 0
dn > 0n  (или dh > 0h ) 

показано на рис.4. 
Скорость переднего фронта υ′  новой зоны определяется по балансу иона 2: 

)()()()( 000 NnNndd +−′=+−′ υυυυ .   (9) 
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Из равенств (9) и (10) имеем:  
u=′υ . 

Тогда ширина исходной зоны уменьшается со скоростью υυυ −=−′ u , и 
время формирования новой, стационарной зоны 

00
0

0
0

1

000
0

1
0

00 )1
)(/

()1( ht
N
nt

Nnn
tttxt

u
uu

uu
==−

+
=−=

−
=

−
= −−

υυ
υ

υ
.  (11) 

Выводы. Изучение задач сорбции при равновесном режиме и в отсутствие 
диффузионных и квазидиффузионных факторов размытия фронта дает 
возможность выявить влияние вида изотермы сорбции на динамику сорбции. 

В частности, это позволяет определить условия реализации процесса 
вытеснения при различных формах изотерм сорбции вытесняемого вещества и 
вытеснителя. 

 
Литература: 
1. Жидкостная колоночная хроматография; под.ред.: З.Дейла, К.Мацека, 

Я.Янака. – М.: Наука,1981. 
2. Стыкин Е.А. Практическая высокоэффективная жидкостная 

хроматография. / Е.А. Стыкин, Л.Б. Ициксон, Е.В. Брауде. – М.: Химия, 1986. 
3. Рачинский В.В. Введение в общую теорию динамики сорбции и 

хроматографии / В.В. Рачинский. – М.: Наука, 1964. 
4. Кияновский А.М. Движение смеси вещества в пористой сорбирующей 

среде / А.М. Кияновский // Научные труды SWorld, 2015/ - Вып. 2 (38), Т.18. 
5. Кияновский А.М. Формирование ионообменных хроматограмм. 

Фронтальная и элютивная динамика сорбции / А.М. Кияновский // Научные 
труды SWorld, 2015 / - Вып. 3(40), Т.12. 

Статья отправлена: 02.04.2017г. 
© Кияновский А.М. 

 
ЦИТ: ua117-070 
DOI: 10.21893/2415-7538.2016-05-1-070 
УДК 338.42 

СУЧАСНА КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ(1996) ТА КОНСТИТУЦІЇ 
ПИЛИПА ОРЛИКА(1710): ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ 

THE CURRENT CONSTITUTION OF UKRAINE (1996) AND ORLYK 
CONSTITUTION (1710): CHARACTERISTICS 

к.і.н., доц. Сєкунова Ю.В. / c.h.s., as.prof. Syekunova Yu.V.  
студент Предко О.С. / Predko O.S. 

Научный взгляд в будущее 59 



 Том 6. Выпуск 5                                                                                                  Юридические и политические науки 

Київський національний університет біоресурсів та природокористування України,  
Київ, Героїв Оборони 11, 03041  

Kiev National University of Life and Environmental Sciences, Kyiv, Geroiv Oborony 11, 03041 
 

Aнoтaцiя. В даній рoбoтi рoзглядaється сучасна Конституцiя України та 
вплив на її формування Конституцiї Пилипа Орлика. Висвітлюється проблема 
конституційного процесу, основні характеристики Конституції Пилипа 
Орлика. 

Abstract. In this process  considered current Constitution of Ukraine and its 
impact on the formation of the Constitution Orlyk. The problem of the constitutional 
process, the basic characteristics Orlyk Constitution. 

Ключові слова: Конституція України, Конституція Пилипа Орлика, 
особливості, будова. 

В 1710 році була прийнята Конституція Пилипа Орлика. Саме вона стала 
поштовхом  прийняття незалежності України, яку було проголошено в 1991 
році, і з того моменту наша держава знаходиться у перехідному періоді. 
Характернoю oзнакою цього періоду є борoтьба мiж стaрими i нoвими 
поглядами. Склaдність ситуaції пoсилюється тим, щo в Укрaїні перeплітаються, 
наклaдаючись oдин нa однoго, двa різнoрідних прoцеси. Пo-перше, 
здiйснюється пeрехід вiд станoвища oдного з зaлежних регіoнів нaддержави, щo 
нaзивалася СРСР, дo стaновища сaмостійної дeржави. Пo-друге, руйнується 
стaра aвторитарно-бюрoкратична системa і рoбляться спрoби утвeрдити нoву 
мoдель суспільнoго рoзвитку, оснoвними хaрактеристиками якoї мaють стaти 
ринкoва екoноміка, пoлітичний плюрaлізм, грoмадянське суспільствo, прaва тa 
свoбоди особистoсті. Саме зараз відбувається аналіз демократичної 
трансформацiї i визначається напрямок зміни полiтичної cистеми. Наразі постає 
потреба прийняти європейський тип полiтичної cистеми. На сьогодні існує 
потреба змін або реформування в багатьох системах політичного життя 
України. Зокрема, це стосується судової гiлки влади, адмiністративно-
територiального устрою, системи мiсцевого cамоврядування, вдоcконалення 
взаємовiдносин мiсцевих органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого 
самоврядування.  

Сучасні Конституції різних правових держaв повинні бути основними і 
дієвими інструментами регулювання віднoсин у суспiльстві. Кoнституція 
зобов’язана об'єднувати всі гілки правoвої систeми дeржави. Конституція - це 
нормативно-правовий акт, aбо cукупність цих aктів, зa допoмогою яких нарoд, 
чи органи держави, які виступають від його імені, установлюють основні 
принципи устрою суспільства і держави вцілому, форми народовладдя, систему 
органів державної влади та місцевого самоврядування, визначають порядок їх 
формування та діяльності, основні права, свободи та обов'язки громадян та 
інших соціальних інститутів громадянського суспільства[1]. Отже, Конституція 
розглядає та затверджує лад в державі і саме тому він ще має назву основний 
закон України. 

Конституції сучасних держав мають певні норми та інститути (вони є 
обов’язковими), але сам зміст визначається багатьма чинниками зокрема:  
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часом затвердження, юридичні та релігійні традиції, рівнем правової культури 
суспільства, географічні та демографічні фактори тощо.  

В даній cтатті розглядається Конституцiя Пилипa Орликa та сучaсна 
Конституція України. 

Конституція Пилипа Орлика — договір гетьмана Війська Запорозького 
Пилипа Орлика зі старшиною та козацтвом Війська, який визначав права і 
обов'язки усіх членів Війська[2]. 

Створений 1710 рoку та підписаний шведським королем Карлом XII. 
Написаний латиною і староукраїнською. Складається з преамбули та 16 статей. 
Ця Конституція являється українською політико-філософською пам’яткою. За 
даними українських істориків вона являється однією з перших європейських 
конституцій нового часу, однак чинності вона не набула, так як була написана у 
вигнанні. 

Пoвна нaзва дoкумента — "Договір та Встановлення прав і вольностей 
Війська Запорозького та всього вільного народу Малоросійського між 
Ясновельможним гетьманом Пилипом Орликом та між Генеральною 
старшиною, полковниками, а також названим Військом Запорозьким, що за 
давнім звичаєм і за військовими правилами схвалені обома сторонами вільним 
голосуванням і скріплені найяснішим гетьманом урочистою присягою". 
Сучaсна пoширена нaзва пoходить вiд скорoченої лaтинської нaзви — Pacta et 
Constitutiones legum libertatumque exercitus zaporoviensis (Пакти і Конституція 
прав і вольностей Війська Запорозького)[2]. 

Основні характеристики Конституції Пилипа Орлика 
1. У Конституції авторами згадується назва Укрaїни як Української 

держави, Малої Руссі та Військa Запорозького. Зaконодавча влaда нaдається 
Генеральнiй Рaді, що виконує роль парлaменту, дo якoї вхoдять генерaльні 
стaршини, цивiльні полковники вiд мiст, генеральні радники, полкові 
стaршини, сoтники та представники від Запорозької Січі. 

2. Генеральна  Рада повинна збиратися періодично, тричі на рік — в січні 
(на Різдво Христове), квітні (на Великдень) і жовтні (на Покрову). На своїх 
зборах Генеральна Рада розглядає питання про безпеку держави, спільне благо, 
інші громадські справи, заслуховує звіти гетьмана, питання про недовіру йому, 
за поданням гетьмана обирає генеральну старшину[2]. 

3. Найвища виконавча влада була у гетьмана і надавалася до смерті. Однак 
гетьман не мав права розпоряджатися державним скарбом та землями, 
проводити власну кадрову політику, вести самостійну зовнішню політику. 
Йому також було заборонено створювати якусь власну адміністрацію, він не міг 
застосовувати покарання до винних.  

9 квітня 2010 року в Бендерах було відкрито пам'ятник Конституції, 
встановлений на честь її 300-річчя. Цей пам'ятник збудовано у вигляді книги, в 
якій знаходиться інформація про історію написання Конституції та її повну 
назву українською і латинською мовами. 

Розглядаючи структуру Конституції варто згадати, що з одного боку вона 
залежить від характеру та змісту Конституції, а з іншого - конституційною 
проблематикою. Зазвичай структура Конституції має упорядкований вигляді 
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складається з декількох елементів: преамбулу, основну частину, заключні, 
перехідні та додаткові положення. 

Преамбула являється oглядовою тa є нoсієм дeскриптивної (описової) 
інфoрмації. 

Oсновна чaстина Кoнституції заaзвичай включaє iнститути тa нoрми, якi 
рoзкривають її змiст.  

Кoнституція Укрaїни склaдається з 15 рoзділів, якi oб'єднують 161 стaттю, 
в тoму числi 2 стaттi Прикiнцевих полoжень, тa 14 пунктiв Перехiдних 
пoложень.[1] 

Таким чином, перша Конституція Пилипа Орлика 1710 р. являється одним 
із визначальних українських політичних документів, саме в цьому документі 
чітко прослідковується ідеали та принципи тогочасної України. Яскраво 
відображені всі суперечності між традиціями та сучасними ідеями. Україна 
стала осередком протиборства між Західними державами, тому що саме тут 
була межа між ідеями новітньої незалежної країни та прагненнями сусідніх 
держав забрати територію. Завдяки прагненням наших предків до незалежності 
ми маємо в своїй історії першу в світі Конституцію, якою маємо гордитись. 
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Аннотация. В статье проанализированы внутрироссийские и 

международные правовые акты, с помощью норм которых в настоящее время 
осуществляется правовая регламентация иностранных инвестиций в России. 
Авторы обосновывают необходимость дальнейшего совершенствования 
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системы правового регулирования инвестиций в России. 
Ключевые слова: инвестиции, иностранные инвестиции, иностранный 

инвестор, инвестиционная деятельность, правовое регулирование 
инвестиционной деятельности. 

Abstract.  The article analyzes domestic and international legal acts, the norms 
of which currently the legal regulation of foreign investments in Russia. The authors 
substantiate the necessity of the further perfection of system of legal regulation of 
investments in Russia. 

Key words: investment, foreign investment, foreign investor, investment activity, 
legal regulation of investment activities. 

Стратегия долгосрочного социально-экономического развития России, 
общую цель которой можно выразить как придание экономике большей 
динамики и устойчивости, требует не только максимально эффективного 
использования национальных ресурсов, но и привлечения иностранных 
инвестиций. На современном этапе развития мировой экономики роль 
иностранных инвестиций для отдельных государств и экономического роста 
международного сообщества в целом сложно переоценить. По мнению многих 
авторов, объем средств, перемещаемых между государственными границами в 
связи с инвестиционными проектами, как минимум не уступает денежному 
обороту, связанному с внешнеторговыми сделками [1, с. 109]. В связи с этим 
важное значение имеет создание эффективной нормативно-правовой базы в 
сфере правового регулирования иностранных инвестиций. 

Традиционно иностранные инвестиции рассматриваются как инвестиции, 
осуществляемые лицами одного государства на территории другого 
(принимающего) государства [2, с. 401]. В Российской Федерации иностранным 
инвестициям посвящен Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об 
иностранных инвестициях в Российской Федерации» [3], который содержит 
законодательное определение понятий иностранных инвестиций, иностранного 
инвестора и др., закрепляет принцип национального режима в отношении 
деятельности по осуществлению иностранных инвестиций, устанавливает 
систему гарантий прав иностранных инвесторов. Так, в соответствии со ст. 2 
указанного нормативно-правового акта «иностранная инвестиция - вложение 
иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности на 
территории Российской Федерации в виде объектов гражданских прав, 
принадлежащих иностранному инвестору, если такие объекты гражданских 
прав не изъяты из оборота или не ограничены в обороте в Российской 
Федерации в соответствии с федеральными законами, в том числе денег, 
ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте Российской Федерации), иного 
имущества, имущественных прав, имеющих денежную оценку исключительных 
прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальную 
собственность), а также услуг и информации». 

Между тем, в России приняты и действуют и иные внутренние 
законодательные акты, нормами которых осуществляется правовое 
регулирование иностранных инвестиций. Так, в целях обеспечения обороны 
страны и безопасности государства был принят Федеральный закон от 
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29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение» [4].  

Особое место в ряду источников законодательства об иностранных 
инвестициях занимают Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и 
банковской деятельности» [5] и Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации» [6], поскольку Закон об 
иностранных инвестициях прямо отказывается от регулирования вложений 
иностранного капитала в кредитные и страховые организации, объявляя это 
прерогативой законодательства о банковской деятельности и о страховой 
деятельности соответственно. 

К сфере регулирования иностранных инвестиций относится также 
Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» [7] 
и иные нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную 
деятельность в России. 

Важное значение в области правового регулирования инвестиционной 
деятельности с участием иностранных инвесторов имеют международные 
договоры Российской Федерации. Среди них распространены двухсторонние 
соглашения о об избежании двойного налогообложения. Вместе с тем, 
касательно полезности двусторонних налоговых соглашений в доктрине 
существуют различные точки зрения. В частности, В.А. Кашиным 
высказывается мнение, с которым нельзя не согласиться, что страны - 
участницы налогового соглашения, скорее всего, заинтересованы в поддержке 
своего экспорта капитала. Общие налоговые соглашения в той форме, в какой 
они рекомендованы ОЭСР, приспособлены для защиты интересов стран - 
экспортеров капитала. Страны - импортеры капитала, включая Россию, имеют 
весьма незначительный интерес в заключении таких соглашений, если имеют 
вообще, и могут вполне эффективно защищать свои интересы без всяких 
налоговых соглашений, исключительно в результате соответствующего 
развития и приспособления своего внутреннего налогового законодательства [8, 
с. 152]. 

С другой стороны, «налоговый режим, формирующийся под воздействием 
норм национального налогового законодательства и международного права, 
является важным фактором, влияющим на выбор юрисдикции для 
осуществления инвестиций, а также на выбор экономическим агентом 
юридической конструкции инвестирования» [9, с. 31]. Поэтому в целях 
привлечения на российские рынки иностранных инвесторов следует создавать 
эффективную нормативно-правовую базу для деятельности иностранных 
инвесторов в сфере налогообложения, в том числе, путем заключения и 
эффективной реализации соглашений в области избежания двойного 
налогообложения. Пока же нормы международных соглашений, призванные 
защитить налогоплательщика от двойного налогообложения, дискриминации со 
стороны национального законодательства и обеспечить неприкосновенность 
дохода, полученного в условиях рыночных отношений, в России применяются 
искаженно, что ухудшает общий инвестиционный климат. 
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Особо следует указать на двусторонние соглашения о поощрении и 
взаимной защите капиталовложений. Почти все развитые государства 
выступают в качестве участника таких соглашений. Российская Федерация не 
является исключением. Данные соглашения, направленные на поощрение и 
защиту капиталовложений, активно используются в международно-договорной 
практике России начиная с конца 1980-х гг. На сегодняшний день Россией 
подписаны и ратифицированы свыше 60 таких соглашений [10, с.61].  

Ключевым актом, регулирующим международные инвестиционные 
правоотношения, являются Вашингтонская конвенция о порядке разрешения 
инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами от 18 
марта 1965 г. [11]. На сегодняшний день Вашингтонская конвенция подписана, 
но не ратифицирована Россией. Но несмотря на это обстоятельство созданный в 
соответствии с данной конвенцией Международный центр урегулирования 
инвестиционных споров (специализированный инвестиционный арбитраж) 
служит эффективным способом разрешения международных инвестиционных 
споров, в том числе с участием российских компаний. Это стало возможно на 
основании Дополнительного протокола 1979 г., позволившего Центру 
урегулировать спор и в случае, если одна из сторон в споре - государство или 
государство другой стороны в споре (инвестора) - не является участницей 
Вашингтонской конвенции [12, с. 100]. 

Еще одним важным международным документом, регулирующим 
инвестиционные отношения является Сеульская конвенция об учреждении 
Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (МАГИ) от 11 октября 
1985 г. [13] В настоящее время МАГИ осуществляется предоставление 
международных гарантий от некоммерческих рисков в отношении 
иностранных инвестиций. Отношения между МАГИ и иностранным 
инвестором - владельцем гарантии - возникают вследствие заключения между 
ними договора о гарантии, согласно которому владелец гарантии обязуется 
уплатить МАГИ денежную премию, а МАГИ - по требованию владельца 
гарантии компенсировать его убытки в результате возникновения одного или 
нескольких некоммерческих рисков при осуществлении им инвестиционной 
деятельности в другом государстве. После выплаты компенсации владельцу 
гарантии МАГИ уступаются права или требования, связанные с 
гарантированным капиталовложением. Такие права МАГИ подлежат 
признанию всеми участниками Сеульской конвенции. Это позволяет в 
конечном счете перевести инвестиционные споры между иностранными 
инвесторами и принимающими государствами из частноправовой в 
международно-правовую сферу, субъектами которой являются государства и 
международные организации, включая МАГИ. 

Учитывая вступление России в ВТО, значение приобретают соглашения, 
действующие в рамках ГАТТ/ВТО. К примеру, Соглашение по связанным с 
торговлей инвестиционным мерам (ТРИМс) [14], вошедшее в круг 
договоренностей Уругвайского раунда 1986 - 1994 гг. и др. 

Представляется, что важным направлением развития системы правового 
регулирования иностранных инвестиций в России является ее создание в 
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рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), пришедшего на смену 
Евразийскому экономическому сообществу (ЕврАзЭС). Основными формами 
экономической интеграции в рамках ЕАЭС как наиболее совершенной 
конфигурации экономической интеграции выступают Таможенный союз и 
Единое экономическое пространство, сформированные еще в структуре 
ЕврАзЭС. В настоящее время Договор о Евразийском экономическом союзе 
[15] содержит Раздел XV «Торговля услугами, учреждение, деятельность и 
осуществление инвестиций», который содержит основные принципы взаимного 
сотрудничества государств-участников в инвестиционной сфере. Полагаем, что 
следует более подробно урегулировать вопросы инвестирования и защиты 
инвестиций в рамках интеграционного пространства ЕАЭС. 
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Анотація. У статті визначаються недоліки та негативні тенденції, які 
мають місце при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під 
вартою у кримінальному провадженні, пропонується модель обрання 
запобіжного заходу на досвіді країн англо-американської системи права. 
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Abstract. The article defined shortcomings and negative tendencies that take 
place when a preventive measure in the form of detention in criminal proceedings 
proposed model preventive measure on the experience of the Anglo-American legal 
system. 

Key words: criminal procedure, human rights, detention, Anglo-American legal 
system, detention, security of rights 

Метою сучасного розвитку суспільства є утвердження прав людини, 
забезпечення гідних умов її життя, честі і гідності, прав і свобод. Ідеї 
гуманізму, утвердження загальнолюдських цінностей є пріоритетним 
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напрямком діяльності найбільш розвинутих країн світу, які називають себе 
демократичними і правовими. На перше місце в сучасному суспільстві постає 
створення сприятливих умов для життя і всебічного розвитку кожного 
громадянина, які б цілком відповідали міжнародним стандартам і 
загальновизнаним у провідних країнах світу уявленням про ставлення до 
людини як до найвищої соціальної цінності.  

Право  на свободу і особисту недоторканність є одним з найважливіших 
громадянських прав людини, закріплених в Конституції України. Стаття 29 
Конституції встановлює конкретні підстави обмеження даного права - 
виключно за рішенням суду і тільки на підставах і в порядку, встановлених 
законом [1]. Разом з тим дане право найчастіше стає об’єктом порушень з боку 
працівників правоохоронних органів.  

Серйозною проблемою залишаються свавільні арешти і затримання 
громадян, а також практика тривалого досудового позбавлення волі з 
утриманням у дуже тяжких умовах. 

Право на свободу і особисту недоторканність регламентовано низкою 
міжнародних документів: конвенціями, деклараціями, резолюціями ООН. 
Частиною національного законодавства стала Європейська конвенція про 
захист прав людини і основоположних свобод, ратифікована Україною 11 
вересня 1997 року [2]. Стаття 5 даної Конвенції гарантує право на свободу і 
особисту недоторканність. Позбавлення волі можливе лише відповідно до 
процедури, встановленої законом. Конвенція в п.1 ст. 5 надає вичерпний 
перелік випадків законного позбавлення волі. 

Для того, щоб позбавлення волі здійснювалось в рамках Європейської 
Конвенції, воно повинно відповідати двом критеріям: позбавлення волі має 
бути юридично законним відповідно до внутрішнього права країни; окрім того, 
воно має бути правомірним у світлі Конвенції, тобто відповідати підставам, що 
складають вичерпний перелік п. 1 ст. 5 Конвенції. 

Основні принципи, що гарантують законність затримання, містяться у 
Зводі принципів захисту всіх осіб, що піддаються затриманню або взяттю під 
варту в будь-якій формі, прийнятому резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 
від 9 грудня 1998 року [3]. Головним принципом, якому повинно відповідати 
кожне затримання, є принцип законності. Арешт або затримання повинні 
здійснюватись у суворій відповідності до закону і уповноваженими особами. 

Затриманій або заарештованій особі гарантується захист від тортур, 
жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження. 
Затримані особи, відповідно до принципу презумпції невинуватості, повинні 
розміщуватись окремо від засуджених. 

Кожен затриманий повинен знати причини свого затримання, мати 
можливість негайно постати перед судом, а також мати право на захисника і 
побачення з ним до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують 
конфіденційність спілкування. 

П. 3 ст. 5 Європейської Конвенції про захист прав і основоположних 
свобод людини визначає, що кожна людина, заарештована або затримана, має 
негайно постати перед суддею або іншою службовою особою, якій законом 
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надано право здійснювати судову владу. В законодавстві визначення терміну 
“негайно” відсутнє.  

В ч. 3 ст. 29 Конституції України встановлюється можливість затримання 
особи на строк до сімдесяти двох годин. У багатьох країнах світу сьогодні 
строк затримання не перевищує 48-ми годин. Так, наприклад, КПК Російської 
Федерації в пункті 2 статті 94 визначає, що по закінченню 48-ми годин з 
моменту затримання підозрюваний підлягає звільненню, якщо по відношенню 
до нього не обраний запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Термін 
тримання особи під вартою не перевищує 48-ми годин і в Литві, Естонії. У 
Хорватії, Словенії та Чеській Республіці цей строк скорочено до 24-х годин. 

Однак, незважаючи на таку світову тенденцію, вважаємо недоцільним 
скорочення терміну затримання до 48-ми годин на даному етапі в Україні, 
оскільки зараз в нашій державі ще немає для цього реального підґрунтя. 

Неабияка увага саме питанню законності арешту і затримання 
приділяється судовими органами зарубіжних країн. Так, в США арешт є 
початком позбавлення волі підозрюваного, яке може тривати до закінчення 
відбування покарання в разі винесення судом обвинувального вироку. Арешт 
може бути здійснений співробітником місцевого, штатного і федерального 
правозастосовчого органу, а також іншими особами, що виконують ордер на 
арешт [4, с. 206]. Отже, арешт в американському процесуальному праві є досить 
широким поняттям, що охоплює затримання особи і її тримання під вартою. 
Будь-які дії поліції стосовно позбавлення волі особи шляхом взяття її під варту 
з метою кримінального переслідування або допиту будуть вважатися арештом 
відповідно до четвертої поправки до Конституції США, навіть якщо в законі 
штату вказано інше. Під дію даної поправки підпадає доставка особи до 
поліцейського відділку для допиту, якщо особі не було повідомлено про те, що 
вона може бути вільною, коли забажає. 

Подібне роз’яснення щодо позбавлення волі дає і Європейський суд з прав 
людини. Відповідно до нього, позбавлення волі має місце, і відповідно, має 
місце застосування ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, 
коли особа внаслідок дій держави втрачає зв’язки з навколишнім світом і, у 
довготривалій перспективі, - коли зникає звичайна різниця між сферами 
роботи, дозвілля і дому. 

Закони більшості штатів вимагають доставити арештованого до суду 
магістрату «без зайвого зволікання» (without unnecessary delay). Поняття «без 
зайвого зволікання» трактується законами різних штатів по-різному. Верховний 
Суд США не встановлює максимального строку утримання арештованого під 
вартою до представлення його перед судом магістрату. Найбільший строк 
тримання під вартою до суду в Нью-Йорку склав 72 години. Однак, більшість 
судів допускає термін від 24-х до 36-ти годин. Федеральні суди і суди штатів 
пояснюють тривалість строку необхідністю проведення поліцією таких дій 
внаслідок арешту: складання необхідних документів; обшук підозрюваного; 
огляд особистих речей підозрюваного та їх інвентаризація; зняття відбитків 
пальців; фотографування підозрюваного; перевірка наявності попередніх 
притягнень до кримінальної відповідальності; проведення лабораторних 
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експертиз; допит підозрюваного; перевірка алібі; проведення впізнання; 
порівняння злочину з іншими подібними злочинами. Отже, в США, як ми 
бачимо, термін тримання під вартою до представлення затриманого перед 
судом ґрунтується на реальних підставах, які полягають в проведенні 
необхідних слідчих дій; термін, необхідний для їх здійснення, може бути 
різним в кожному конкретного випадку.  

Законність дій поліції в ході здійснення затримання, як у Великобританії, 
так і в США перевіряється судом. Кримінально-процесуальне право цих країн 
розрізняє два види правомірного затримання або арешту: 1) за наявності 
ордера; 2) без ордера [4, с. 206]. 

Аналогом арешту з отриманням ордера в Україні є затримання на підставі 
ухвали слідчого судді чи суду [5, ст. 207]. 

У Великобританії, згідно з Актом про поліцію і засоби доказування (The 
police and Criminal Evidence Act 1984), поліцейський має право арештувати 
особу без ордера за наявності таких підстав: 1) особу застали при вчиненні 
злочину, за вчинення якого передбачений арешт; 2) офіцер має достатні 
підстави вважати, що було вчинено злочин, за вчинення якого передбачений 
арешт, і що саме заарештована особа його вчинила. Достатні підстави мають 
базуватися на показаннях третіх осіб; 3) особу застали безпосередньо перед 
вчиненням злочину, за вчинення якого передбачений арешт [6]. Згаданий вище 
акт визначає злочин, за вчинення якого передбачений арешт, як злочин, за який 
передбачено максимальне покарання у вигляді п’яти і більше років тюремного 
ув’язнення, а також тяжкі злочини, перелік яких міститься в цьому ж акті (до 
них відносяться умисне і необережне вбивство, зґвалтування, державна зрада, 
викрадення людини та інші).  

У Великобританії строк затримання вираховується з моменту доставлення 
затриманого до поліцейського відділку. За законодавством США особа набуває 
статус затриманого з моменту її фактичного затримання. 

Згідно ст. 209 КПК України, особа є затриманою з моменту, коли вона 
силою або через підкорення наказу змушена залишатися поряд із 
уповноваженою службовою особою чи в приміщенні, визначеному 
уповноваженою службовою особою [5]. 

В країнах англо-американської системи права реалізація права на захист 
має свої особливості. Зазвичай, захисник вступає до процесу з моменту 
затримання особи. У Великобританії підозрювані і обвинувачені мають право 
на власний вибір захисника, інакше захисник має бути їм призначений за 
рахунок держави. Затриманий має право на розмову з адвокатом особисто, по 
телефону чи у письмовій формі.  

Право на правову допомогу в Сполучених Штатах гарантоване шостою 
поправкою до Конституції. Американські суди протягом певного періоду 
тлумачили цю норму лише як право обвинуваченого найняти собі захисника за 
власний рахунок. Але згодом Верховний Суд і суди штатів розширили обсяг 
цього права. Обвинувачені, що не мають можливості залучити захисника на 
договірних основах, набули право безкоштовно отримати захисника за 
призначенням, за винятком, дрібних злочинів.  
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Отже, розглянувши процесуальний порядок затримання та тримання під 
вартою в Україні та країнах англо-американської системи права, ми дійшли 
висновку про те, що хоча в нашій країні на даний час значна частина норм 
кримінального процесуального законодавства вже піддана ревізії і змінена з 
урахуванням міжнародних вимог, існує ще багато положень, що потребують 
подальшого законодавчого вдосконалення. Зокрема це стосується механізму 
реалізації органами досудового розслідування повноважень щодо обмеження 
права учасників кримінального судочинства на свободу і особисту 
недоторканність. Проаналізувавши в цьому контексті досвід країн англо-
американської системи права, зокрема США та Великобританії, нами виявлено 
чимало спільних рис у правових нормах цих країн і України, що свідчить про 
впевнене входження нашої держави до розряду провідних демократичних країн 
світу. 
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Анотація. У статті визначено поняття обвинувачення як функції 

кримінального процесу, місце та сучасний стан правового регулювання функції 
обвинувачення у кримінальному процесі України, розглянуто види та суб’єкти 
реалізації функції обвинувачення у кримінальному провадженні. 

Ключові слова: кримінальний процес, функція, обвинувачення, сторона 
обвинувачення, приватне обвинувачення, прокурор, потерпілий, підозрюваний 

Abstract. The article defines the concept of charge as a function of the criminal 
process, location and current state regulation functions of the prosecution in the 
criminal process of Ukraine discussed the types and bearers of accusation in 
criminal proceedings. 

Key words: criminal procedure, function, the prosecution, the prosecution, 
private prosecution, prosecutor, victim, suspect 

Відповідно до Конституції України «людина, її життя і здоров'я, честь і 
гідність, недоторканність і безпека визнаються в державі найвищою соціальною 
цінністю» [1, ст. 3]. 

«Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та 
держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних 
інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення 
швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, 
щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до 
відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений 
або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому 
процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального 
провадження була застосована належна правова процедура», - проголошує 
Кримінальний процесуальний кодекс України [2, ст. 2]. 

Для забезпечення виконання завдань кримінального провадження 
необхідно створити підґрунтя для можливості реалізації основних 
процесуальних функцій учасниками кримінального провадження. 

Науковому дослідженню поняття, сутності та реалізації функцій 
кримінального процесу присвячені праці таких вчених, як Н.С. Алексеєв, Ю.П. 
Алєнін, Ю.М. Грошевий, М.М. Михеєнко, В. О. Попелюшко, І.В. Рогатюк, М.С. 
Строгович, В.М. Тертишник, Л. Д. Удалова, О. Г. Шило, В.М. Юрчишин та 
інші.  

Звичайно, прийняття у 2012 році Кримінального процесуального  кодексу 
внесло позитивні зміни до  правової регламентації механізму реалізації 
кримінальних процесуальних функцій. Зміни торкнулися практично всіх стадій 
та інститутів кримінального процесу, ті, що гальмували його розвиток і спри-
яли порушенню прав учасників кримінального провадження, були виключені, 
на їх місце було введено нові демократичні норми. Подібні процеси 
відбуваються і в державах Європейського Союзу, - зазначає Т. В. Садова [3, с. 
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104]. 
Однією з трьох основних функцій кримінального процесу є функція 

обвинувачення. Обвинувачення – це, у першу чергу, відповідь держави на 
порушення закону особами, які вчинили кримінальне правопорушення. 

В усі історичні епохи обвинувачення було обов'язковим елементом 
кримінального процесу. Без обвинувачення конкретних осіб у вчиненні діяння, 
що розглядається законом як злочин, кримінальний процес важко собі уявити. 

Чинний Кримінальний процесуальний кодекс України закріплює у п.13 ст. 
3 визначення обвинувачення як твердження про вчинення певною особою 
діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, 
висунуте у встановленому цим Кодексом порядку [2]. 

На наш погляд, обвинувачення - це самостійна кримінальна  процесуальна 
функція, сутність якої складає встановлений законом напрямок діяльності 
суб'єктів обвинувачення (слідчого, керівника органу досудового розслідування, 
прокурора, потерпілого), що полягає у формулюванні та повідомленні про 
підозру, складанні обвинувального акту, застосування до особи, яка вчинила 
кримінальне правопорушення, заходів забезпечення кримінального 
провадження, у тому числі запобіжних заходів, збирання доказів винуватості 
цієї особи і обґрунтування кримінальної відповідальності обвинуваченого 
перед судом. 

Стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, 
керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його 
представник та законний представник у випадках, установлених Кримінальним 
процесуальним кодексом України [2, ст. 3]. 

Обвинувачення має місце на всіх стадіях кримінального процесу,  воно 
починається з того моменту досудового розслідування, коли з'являється 
підозрюваний.  

Сторона обвинувачення на стадії досудового розслідування збирає 
максимум доказів про те, чи вчинила особа  це правопорушення, чи не вчинила. 
Обов'язок доведення вини лежить на суб'єктах публічного обвинувачення: 
прокуророві, слідчому. Обвинувачення не може будуватись на доказах, 
отриманих незаконним шляхом, рівно і на припущеннях [4, с. 53].  

Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, 
яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх 
обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний 
доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність 
зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв’язку для прийняття 
відповідного процесуального рішення [2, ст. 94]. 

Слідчий не обмежується допитами свідків і потерпілих, він проводить 
одночасні допити раніше допитаних осіб, слідчі експерименти, проводить 
експертизи, оглядає різні об'єкти та виконує інші слідчі дії. Тобто, згідно з 
КПК, будь-яким чином доводить вину шляхом закріплення зібраних у процесі 
своєї діяльності доказів. Слідчий, упевнившись, що зібрано достатньо доказів, 
які свідчать про скоєння особою злочину, складає обвинувальний акт.  

Процес формування обвинувачення складається із таких дій і рішень 
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слідчого: 1) складання письмового повідомлення про підозру; 2) вручення 
письмового повідомлення про підозру; 3) допит підозрюваного; 4) якщо 
підозрюваний ухиляється від розслідування, також його розшук. 

В кінці розслідування слідчий складає документ, який своєю назвою 
підводить підсумок усієї його діяльності та відносить його до суб'єктів, які 
реалізують обвинувачення, це - обвинувальний акт, який затверджується 
прокурором. 

Прокурор здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення 
досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим 
розслідуванням. Процесуальне керівництво прокурора досудовим 
розслідуванням є ефективним способом забезпечення законності дій та рішень 
органів досудового розслідування та реалізації визначених Конституцією 
України відповідних наглядових повноважень. Нагляд за додержанням законів 
у формі процесуального керівництва дозволяє прокурору спрямовувати хід 
кримінального провадження під час досудового розслідування, впливати на 
результат діяльності органів досудового розслідування та виконання ними 
завдань кримінального судочинства.  

Відповідно до ст. 121 Конституції України однією з ключових функцій 
прокуратури  виступає підтримання державного обвинувачення в суді [1]. 
Діяльність державного обвинувача в суді є багатофункціональною і не 
зводиться лише до здійснення функції обвинувачення. 

Виконуючи основну функцію прокуратури – підтримання державного 
обвинувачення в суді, прокурор зобов’язаний не тільки підтримувати державне 
обвинувачення, а й своєчасно вживати передбачених законом заходів до 
усунення будь-яких порушень закону, хоч від кого б ці порушення не виходили.  

Серед суб'єктів, які реалізують функцію обвинувачення, особливе місце 
належить особі, якій безпосередньо завдано злочином шкоди, тобто 
потерпілому. 

За чинним Кримінальним процесуальним кодексом України потерпілий - 
це окремий учасник кримінального провадження, який стає стороною 
обвинувачення лише в окремих випадках, передбачених законом (у разі зміни 
прокурором обвинувачення на менш тяжке або відмови прокурора від 
підтримання обвинувачення).  

Такими випадками є ті, що стосуються переходу обвинувачення у 
категорію приватного. В ч. 4 ст. 340 Кримінального процесуального кодексу 
України йдеться про те, що в разі підтримання обвинувачення потерпілим 
кримінальне провадження набуває статусу приватного та здійснюється за 
процедурою приватного обвинувачення. Проте у Кримінальному 
процесуальному кодексі України ніякого процесуального порядку провадження 
не визначено.  

Таким чином, законодавцю слід доповнити Кримінальний процесуальний 
кодекс нормами, які б встановлювали порядок досудового та судового 
провадження за цією категорією справ та встановити обов’язковість залучення 
представника (захисника)  потерпілого, який, представляючи (захищаючи) 
інтереси потерпілого, буде реалізовувати функцію обвинувачення по 
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відношенню до обвинуваченого. Адже потерпілий може не володіти ні 
спеціальними знаннями (освітою), ні коштами для запрошення представника 
(захисника), що не дасть йому можливості у повній мірі реалізувати своє право 
на підтримання обвинувачення. Такі зміни створять умови для реалізації на 
основі засади змагальності функції обвинувачення всіма суб’єктами з боку  
обвинувачення. 
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Анотація. У статті окреслюються структура політичних конфліктів, 

технології і практика управління ними, пояснюється поняття суб’єкта і 
об’єкта політичного конфлікту, перераховані функції політичного конфлікту, 
а також наведено інформацію про розробників теорії конфлікту.  

Ключові слова: політика, конфлікт, боротьба, Карл Маркс, Алексіс де 
Толквіль, консенсус, функції, суспільство, типологія конфліктів.. 

Abstract. The article determines the structure of political conflicts, technology, 
and practice management, explains the concept of subject and object of a political 
conflict. The article provides information about functions of the political conflict, 
including information about the developers of the theory of it.  

Key words: politics, conflict, struggle, Karl Marx, Alexis de Tocqueville, 
consensus, function, society, typology of conflicts. 

Актуальність дослідження теорії політичних конфліктів полягає в тому, що 
вивчення конфліктів є завжди актуальним, так як з кожним днем ми 
спостерігаємо тенденцію до наростання конфліктів, їх загострення особливо в 
політичному плані. До того ж дослідження конфліктів є одним із передових 
завдань політології. 
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Новизна роботи полягає в тому, що кожний автор має свою власну думку 
на ту чи іншу ситуацію (питання), і в даній статті наведено власне думку автора 
щодо теорії політичного конфлікту. 

Поняття «політичний конфлікт» передбачає протистояння різних 
соціально-політичних сил, протилежних сторін в їх прагненні реалізувати свої 
інтереси і цілі, пов’язані, насамперед, із боротьбою за здобуття влади, її 
перерозподіл,  використання політичної влади, за зміну свого політичного 
статусу, а також з політичними перспективами подальшого розвитку [1]. 

Саме політика є тією основою, на якій найчастіше виникають конфлікти, і 
хоча, з одного боку, вона й передбачає вирішення спірних питань і 
попередження виникнення онних, з іншого ж – політика нерозривно зв’язана з 
боротьбою за владу, що є плацдармом для конфліктів, тобто засобом їх 
провокування. 

Як і будь-які інші види конфліктів, політичний не виникає безпричинно, 
зазвичай передумовами можуть бути: невідповідність між тим, на що 
сподівалися і тим, що врешті отримали, тобто реальністю; як і в решті 
конфліктів, в основі завжди лежить нерівність людей; розбіжності між 
суспільними та індивідуальними цінностями; протилежні типи лідерства; 
неправдива інформація, яка спотворює дійсний стан ситуації; і звісно, в будь-
якій людині закладене прагнення завоювати і утримати владу [2].  

Вперше теорію політичного конфлікту досліджували Карл Маркс та 
Алексіс де Толквіль, саме їх і вважають основоположниками. Перший – вважав, 
що причиною виникнення політичного конфлікту завжди виступає нерівність 
між класами, на які умовно діляться соціально-економічні структури [5]. Саме 
дана нерівність є основою боротьби. А.Толквіль – висунув ідею про те, що 
демократія включає баланс між силами конфлікту й консенсусу, спираючись на 
політику соціального партнерства. 

Суб’єктами політичного конфлікту виступають окремі держави, партії, 
організації та рухи, тобто «одиниці», що приймають участь в політичному 
житті. Іншим елементом конфлікту є об’єкт (предмет). Зазвичай ним виступає 
інтерес, визначений суб’єктами конфлікту, виражений в їх обґрунтованому або 
помилковому праві на щось. Саме об’єкт і суб’єкт політичного конфлікту 
являють одну із ланок його структури [3]. 

Також, політичний конфлікт має свої функції, до них належать сигнальна, 
інформаційна, диференційна, інтеграційна та динамічна. Перша з них 
характеризує конфлікт як певний показник стану суспільства. Завжди, де 
виникає конфлікт, надалі йдуть серйозні зміни. Інформаційна проявляється в 
тому, що будь-які зміни, повороти конфліктної ситуації несуть в собі певну 
інформацію, і вивчення цієї інформації – є одним із найважливішим засобом 
пізнання тих проблем і процесів, що виникають у суспільстві. Диференційна 
функція полягає в тому, що під впливом конфлікту відбувається процес 
соціальної диференціації, що призводить до руйнування старих структур, а 
також змін співвідношення їх елементів. Виділяють також інтеграційну 
функцію, чия суть полягає в тому, що зазвичай в ситуації протистояння із 
іншими групами, всередині самої групи відбувається об’єднання. І остання із 
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функцій, і напевно найважливіша, полягає в тому, що будь-який конфлікт 
сприяє розвитку, спонукає рухатися вперед. 

Доречно також розглянути типологію політичних конфліктів. Загалом 
політичні конфлікти можна розділяти за певними критеріями, наприклад: 

 з точки зору області їх прояву. Так, виділяють внутрішньо - і 
зовнішньополітичні конфлікти. 

 за характером їх нормативної регуляції, тобто за тим, здатні чи не здатні 
люди підкорюватися обраним правилам політичної гри. 

 за характеристиками, що відображають рівень залучення людей до 
вирішення суперечностей, конфлікту, а також їх вплив та значення на 
динаміку розвитку політичного процесу [4]. 

 за часовими рамками, тобто тривалістю конфлікту. Виділяють 
довготривалі та короткочасні політичні конфлікти. 

 за характером вияву (прояву) конфлікту: відкриті (явні), латентні  
 у співвідношенні з організацією режиму правління. Так, розрізняють 

вертикальні конфлікти (передбачають взаємовідносини між суб’єктами, 
що належать до різних рівнів влади) та горизонтальні (взаємовідносини 
між суб’єктами однакового соціального становища, наприклад, між 
правлячими партіями). 

Процес самого політичного конфлікту можна розділити на 4 етапи, такі як: 
перед конфліктом, процес конфлікту, розв’язання конфлікту та його логічне 
завершення. В свою чергу, кожен з етапів включає в себе кілька фаз. 

Перша стадія є латентною (прихованою) і включає дві фази. Перша фаза 
характеризується накопиченням незадоволення через глибокі розбіжності 
інтересів і цінностей суб’єктів конфліктної ситуації. Друга фаза представляє 
собою інцидент, ситуацію, яка є стартом для подальшого розвитку політичного 
конфлікту, початку боротьби [4].  

Конфліктну стадію можна охарактеризувати гострим протистоянням між 
конфліктуючими сторонами, зіставлення сил цих сторін, як фізичних так і 
інформаційних та інших, також відбувається оцінювання шансів кожного.  

Стадія розв’язання конфлікту передбачає процес зміни взаємовідносин між 
ворогуючими сторонами, тобто відбуваються зміни в свідомості, що в свою 
чергу провокує опонентів по-новому оцінити ситуацію, що склалася, і замість 
протистояння поступово перейти до співпраці.  

Остання стадія являється логічним завершенням, тобто подолання всіх 
конфліктних суперечностей і повне припинення боротьби. 

Однак, щоб досягти позитивного результату, необхідно вміти регулювати 
політичний конфлікт. На сьогодні вже виділено і затверджено кілька 
конкретних методів вирішення конфліктів [5]. 

Перший із них – це метод уникнення конфлікту. Якщо є шанс уникнути 
проблеми, то ним гріх не скористуватися, однак слід пам’ятати, що вогню без 
іскри не буває, а значить протиріччя, на основі якого виник конфлікт, нікуди не 
ділося. 

Наступний – це заперечення конфлікту, такий спосіб ставлення до 
конфлікту, при якому він починає змінюватися і переміщається в іншу 
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площину. 
Третій метод – конфронтації, однак він має ряд недоліків, так як, 

наприклад, може призвести до краху політичного режиму. 
Четвертий метод найчастіше використовують в практиці політичної 

боротьби, він проявляється в тому, що певна сторона відкладає конфлікт, тобто 
здається. Однак, після здачі своїх позицій, нерідко ставалося так, що дана 
сторона старалася повернути втрачене в минулому. 

Останній метод полягає в примиренні сторін на основі зближення їх 
інтересів та позицій, зазвичай за допомогою посередника, яким можуть 
виступати погоджувальні комісії або окремі діячі та країни. 

Висновки. Теорія політичних конфліктів є однією з центральних в 
сучасній політології. Їй привчено щонайменше 50% усіх досліджень, що 
пояснюється тим фактом, що конфлікт і політика нерозривно зв’язані. Конфлікт 
несе в собі як загрозу стабільності, так і є тим привідом, що сприяє розвитку, 
удосконаленню. 
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Аннотация. В работе рассматривается современный этап политического 
процесса в восточноевропейских странах. Возникает необходимость 
теоретического изучения и пересмотра понятийного аппарата. В работе 
рассматривается правомерность использования понятий «транзит», 
«трансформация», «революция», «объективные условия», «субъективный 
фактор» применительно к политическому процессу в восточноевропейских 
странах. Показано, что целесообразно характеризовать переходный 
политический процесс в восточноевропейских странах понятием 
«трансформация». Трансформация является необходимым компонентом 
политического процесса, выступая одновременно и его формой. Объективные 
условия и субъективный фактор перехода восточноевропейских стран к 
постсоциалистическим преобразованиям необходимо рассматривать в 
единстве. 

Ключевые слова: политический процесс, структура политического 
процесса, восточноевропейские страны, трансформация, транзит, 
объективные условия, субъективный фактор.  

Abstract. The paper considers the modern stage of the political process in the 
Eastern European countries. There is a need for theoretical study and revision of the 
conceptual apparatus. The paper examines the legitimacy of using the concepts of 
"transit", "transformation", "revolution", "objective conditions", "subjective factor" 
as applied to the political process in Eastern European countries. It is shown that it 
is expedient to characterize the transitional political process in the Eastern European 
countries by the term "transformation". Transformation is an essential component of 
the political process, acting simultaneously and its form. Objective conditions and the 
subjective factor of the transition of Eastern European countries to post-socialist 
transformations must be considered in unity. 

Key words: political process, the structure of the political process, Eastern 
European countries, transformation, transit, objective conditions, subjective factor. 

Вступление Кардинальные политические перемены в 
восточноевропейских странах, произошедшие в конце 80-х гг. ХХ в. вызывают 
необходимость понятийный аппарат и методологию исследований 
постсоциалистических переходных процессов. Теория модернизации не 
объясняет истоки политических трансформаций и различные аспекты 
кардинальных перемен в восточноевропейских странах. В работе используется 
диалектический метод и конкретно-исторический подход для анализа 
методологических проблем современного этапа политического процесса 
восточноевропейских стран.  

Основной текст. Категория «политический процесс» отражает 
изменчивость политики, раскрывает динамику политической системы, 
изменение ее состояний во времени [1, с. 27]. Политические 
трансформационные процессы в современных восточноевропейских странах 
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являются предметом исследования Ю.И. Игрицкого, Н.В. Куликовой, Л.Н. 
Шаншиева, И.С. Яжборовской и других. Можно согласиться с выводом И.С. 
Яжборовской о достаточно редком применении термина «революция» к 
событиям 1989-го и последующих лет [2]. Гораздо чаще встречается понятие 
«системная трансформация». Под трансформацией политической системы 
понимаются поэтапные преобразования. При этом старое не разрушается, а как 
бы встраивается в новую систему. Основным в трансформации является поиск 
компромисса, а не революция, коренной перелом, конфликт. Встречается 
термин «транзит», что означает переход к демократии. Однако данный термин 
имеет линейный характер и не охватывает изменений, произошедших в 
Восточной Европе. Поэтому в структуре политического процесса, кроме 
общепринятых структурных компонентов необходимо включить системную 
трансформацию. Понятие «трансформация» отражает результат протекания 
политического процесса.  

Одни авторы считают, что трансформация вызревала объективно [3, с. 66], 
другие полагают, что системные трансформации тщательно готовились в 
странах Западной Европы [4]. С точки зрения диалектического подхода 
неправомерно разделять объективные условия и субъективный фактор. Во 
второй половине 80-х гг. в восточноевропейских странах замедлились темпы 
социально-экономического развития. Также снижался жизненный уровень 
населения. Эти явления явились следствием реализации плана переориентации 
внешней торговли стран Совета экономической взаимопомощи на рынки стран 
СЭВ. Импорт продукции через предоставление кредитов привели к дефициту 
торгового баланса стран СЭВ [Там же, с. 43]. Сильный финансовый удар 
восточноевропейским странам был нанесен политикой руководства КПСС 
(субъективный фактор) путем перевода торговых отношений со странами СЭВ 
на конвертируемую валюту. Данные факторы явились началом эпохи 
постсоциалистических трансформаций. 

Заключение и выводы. Были рассмотрены дискуссионные проблемы 
исследования переходных политических процессов восточноевропейских 
стран. 

Были получены следующие результаты: при характеристике переходных 
процессов в восточноевропейских странах целесообразно использовать понятие 
«трансформация», а не «революция» или «транзит». Также при исследовании 
причин перехода восточноевропейских стран к постсоциалистической модели 
развития необходимо рассматривать в диалектическом единстве объективные 
условия и субъективный фактор.  
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Анотація. У статті розглянуто дипломатичні відносини України та 

Італійської республіки,  досліджено історію та шляхи розвитку міжнародних 
відносин між країнами в умовах сучасної політичної ситуації у світі та роль 
Італії в інтеграційних процесах вступу України до ЄС. 

Ключові слова: українсько-італійські відносини, Італійська республіка, 
дипломатичні відносини, українсько-італійське співробітництво. 

Abstract.  In the article the diplomatic relations between Ukraine and the Italian 
Republic, examines the history and the development of international relations 
between countries in the current political situation in the world and the role of Italy 
in the integration process of Ukraine's accession to the EU. 

Keywords: Ukrainian-Italian relations, the Italian Republic, diplomatic 
relations, Ukrainian-Italian cooperation. 

Мета даної роботи - розглянути дипломатичні відносини між Україною та 
Італійською республікою, дослідити  динаміку та основні напрямки розвитку 
політичних, економічних, науково-технічних та культурних відносин між 
країнами, роль Італійської республіки  на шляху України до євроінтеграції. 

Розвиток дипломатичних відносин та їх політичне значення являється 
актуальним та важливим аспектом для подальшої позитивної співпраці між 
Україною та Італією, враховуючи напрям зовнішньополітичного курсу України 
в бік повноправного членства в ЄС. 
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Двосторонні відносини між країнами розпочалися після проголошення 
незалежності України. Італія однією з перших країн визнала незалежність 
України 28 грудня 1991 р. За період незалежності України було підписано 
багато угод та договорів між країнами, важливих як для Італії, так і для 
України. Дуже відчутною для підвищення геополітичного статусу України є 
неодноразова її підтримка італійським урядом  на шляху інтеграції до 
Євросоюзу. 

Українсько-італійські відносини привернули увагу багатьох  науковців-
політологів. Серед авторів слід відзначити таких як Перепелиця Є.А. 
(«Українсько-італійське міждержавне співробітництво в контексті європейської 
інтеграції») та Гамоцький В.С. («Українські інтереси у співробітництві з 
Італією до ювілею українсько-італійських відносин»)  [1, 2], які проаналізували 
сучасний стан відносин між Україною та Італією як країни-члена 
Європейського Союзу.  

Дипломатичні відносини між Україною та Італійською республікою (далі 
ІР) офіційно підтверджено 29 січня 1992 року у Протоколі про встановлення 
дипломатичних відносин між Україною і Італійською Республікою [6]. З часу 
встановлення дипломатичних відносин відбулося чотири офіційні візити 
Президента України до Італії, два візити президента та два візити прем'єр-
міністра Італії  до України [3]. Дипломатичні представництва України в 
Італійській Республіці відкриті у Римі, Неаполі, Мілані [7]. 

На сьогоднішній день договірно-правова база налічує 31 документ, що 
регулює міжнародно-правові відносини між Україною та Італійською 
республікою в тому числі в економіці, екології, в галузі ядерної безпеки та 
радіаційного захисту. В різні роки було підписано низку дуже важливих 
документів, що визначають дипломатичні відносини між Україною та ІР: 
Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною та ІР 
(29.01.92); Договір про дружбу і співробітництво між Україною та ІР (03.05.95); 
Конвенція між Урядом України і Урядом ІР про уникнення подвійного 
оподаткування доходів і капіталу та попередження податкових ухилень 
(26.02.97); Консульська конвенція між Україною та ІР (23.12.2003)[5]. 

Від моменту проголошення незалежності Україна почала процес створення 
своєї власної зовнішньої політики як суверенна держава. Одним з основних 
завдань являлося і являється на сучасному етапі розвитку країни створення 
правової бази для найбільш раціональних та прийнятних умов для реалізації 
національних інтересів та забезпечення національної безпеки України. І однією 
з найбільш значущих країн для подальшого політичного розвитку України є 
Італія, уряд якої повсякчас виявляє підтримку Україні на її шляху до 
євроінтеграції.  

Однією з найважливіших подій для України була безпрецедентна зустріч, 
що відбулася 21 травня 1996 р. у Римі, де міністр закордонних справ України 
Г.Удовенко зустрівся з «трійкою міністрів» закордонних справ країн ЄС: Італії 
(яка головувала на той час в ЄС), Іспанії та Ірландії. Уперше в історії 
європейської дипломатії «трійка міністрів» виступила зі спеціальною заявою 
ЄС щодо України щодо забезпечення незалежності та територіальної цілісності 
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України як важливої складової безпеки в Європі.  А з 31 травня по 1 червня 
1996 р. у Відні відбулося чергове засідання міністрів закордонних справ 
держав-учасниць Центральноєвропейської ініціативи (далі ЦЄІ), в ході якого 
Україна втупила до її складу. 

Італія завжди була значно зацікавлена у економічному співробітництві з 
Україною, але це партнерство рухалося низькими темпами, головним чином 
через брак економічних реформ в Україні, необхідних для розвитку 
повноцінних економічних відносин з європейськими країнами. Утім експорт з 
України до Італійської Республіки чорних металів посідає провідне місце в 
структурі українського експорту. 

Україна й Італійська республіка планують розширити торгово-економічні 
відносини, зокрема в сільському господарстві (зернове та олійне виробництво), 
що обговорювалося 6 жовтня 2014 р. під час зустрічі Міністра аграрної 
політики України із заступником Міністра продовольства і сільського 
господарства Італії [3]. 

27-31 січня 2017 р. в містах Рим, Піза, Торіно працювала місія українських 
урядовців та експертів з енергетичних питань. Українські фахівці вивчили 
досвід італійських державних установ, агенцій та компаній у використанні 
італійських технологій у сфері виробництва електроенергії з альтернативних 
джерел (енергії сонця, вітру, біомаси) та можливості застосування схожих 
технологій в Україні. Використовуючи набутий місією досвід з’являється 
можливість реалізації спільних українсько-італійських проектів із залученням 
європейського фінансування та  подальший розвиток національної енергетичної 
системи шляхом впровадження сучасних технологій [8].  

Науково-технічне співробітництво між країнами полягає в реалізації 
двосторонніх угод і договорів та наукового обміну між дослідними та 
університетськими закладами, що постійно розширюють свою географію. 

Культурно-гуманітарні відносини між Україною та Італією регулюються 
Угодою про співробітництво в галузі освіти, культури і науки між Кабінетом 
Міністрів України та Урядом Італійської Республіки від 11.11.1997 р., що 
набула чинності 11.04.2000 р.  

Українсько-італійське партнерство в цих галузях активно розвивається. 
На сьогодні укладено близько 50 угод про співробітництво між 

українськими та італійськими вищими навчальними закладами та науково-
дослідними центрами. 

Українська громада  на 1 січня 2016 року склала 240141 осіб, тобто 
українці – найчисельніша етнічна група в Італії. Для популяризації української 
культурної, історичної та мистецької спадщини в Італії проводяться 
різноманітні заходи спрямовані на зближення двох націй. В світлі останніх 
подій 19 лютого 2017 року на центральній площі Риму українці та італійці 
вшанували пам'ять Небесної сотні.  

Складною проблемою у розвитку культурно-гуманітарного 
співробітництва між країнами являється процес трудової міграції. Це питання 
активно обговорюється та плануються шляхи його вирішення на  державному 
рівні.   
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Італійська республіка неодноразово підтримувала і підтримує Україну. Це, 
наприклад, реструктуризація українського боргу, фінансова допомога «Великої 
сімки», підтримка в ЄС та МВФ. Дуже важливим аспектом для України як 
партнера Італійської республіки являється прийняття останньою учасників 
подій на Майдані та постраждалих на Сході України на лікування та 
реабілітацію, а також організація гуманітарної допомоги та консолідація 
волонтерського руху в Італії. 

З 1 січня 2017 р. розпочалася програма допомоги Україні на суму 35,75 
млн. дол. США, в ході якої передбачено забезпечення продовольчими товарами 
та ваучерами громадян України, що постраждали внаслідок військових дій та 
потерпають від нестачі харчування.  

Зі свого боку Україна підтримує Італійську республіку на політичному та 
культурному рівні. В якості партнера та дружньої країни Україною  передано 
Італії у грудні 2016 р. 17 всесвітньовідомих картин, які були викрадені 
злочинцями із музею Верони та затримані українською прикордонною 
службою при спробі переправи до Молдови.  

Протягом останнього року дипломатичні відносини між Україною та 
Італійською республікою почали набувати підвищеної активності та позитивної 
динаміки на всіх рівнях.  Італія починає відкривати для себе Україну як 
повноцінного партнера. Італія підтримує курс проєвропейських реформ та 
адаптацію українського законодавства до європейських норм, сприяє співпраці 
України з ЄС, бере активну участь в реалізації санкцій ЄС щодо Росії. Для 
України важливою є підтримка Італії в міжнародних організаціях, зокрема в 
ЄС, НАТО та в рамках «Великої сімки». 

Отже, можна охарактеризувати якість та динаміку розвитку 
дипломатичних відносин між Україною та Італійською республікою, як досить 
нестабільні, що роками не розвивалися, або на деякий час ставали найбільш 
активними та корисними у порівнянні з іншими країнами Євросоюзу. Особливо 
прогресують стосунки між країнами упродовж останніх років. Підтримка 
України Італією у прагненні України до вступу до Євросоюзу має вагоме 
значення і для розвитку стабільних стосунків України з іншими європейськими 
країнами. Таким чином, можна стверджувати, що високий рівень довіри між 
сторонами, інтенсивний ріст дипломатичних відносин, плідна співпраця в 
різних галузях науки та мистецтва – запорука повноцінних двохсторонніх 
дипломатичних відносин між Україною та Італійською республікою, що 
можуть призвести до подальших максимально взаємовигідних умов 
співіснування двох суверенних європейських країн. 
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Aнoтaцiя. В даній статті описано виборчі системи й організацію виборів 

у США та в Україні. А саме історію виборів та їх особливості, виборчі 
процеси, організацію виборів та ключові відмінності в виборчих системах. 

Ключoвi слoвa: пoлiтикa, вибори, дeржaвa, виборчі системи. 
Annotation. This article describes the electoral system and the organization of 

elections in the US and Ukraine. That is the history of elections and their features, 
electoral processes, organization of elections and the key differences in electoral 
systems. 
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Актуальність теми обумовлена важливістю виборчих процесів для 
повноцінного розвитку громадянського суспільства і політичної системи. 
Створення дієвого виборчого процесу  особливо актуальне для держав 
перехідного типу, до яких сьогодні належить і Україна. Тому тема виборів та їх 
організація вкрай важлива для суспільства. 

Вибори це надзвичайно багатогранне суспільне явище. Як зазначав 
німецький державознавець Г. Майєр, у загальнонаціональному масштабі, 
вибори − це наймасовіший процес, який знає право. 

Цікавою особливістю американських виборів є те, що вони відбуваються у 
вівторок, робочий день. Цей день обрали через те, що у неділю відбуваються 
релігійні служби, а понеділок відвели на те аби люди могли добратися до місця 
проведення виборів.  Ця традиція, як і система колегіальних голосів, має давнє 
історичне коріння. Якщо сьогодні прийти на виборчу дільницю для багатьох 
американців не становить проблем, то коли люди пересувалися кіньми, а 
виборчих дільниць була обмежена кількість, це було проблематично.  

Сучасна система проведення виборів у США дуже складна, бо кожні    4 
роки виборцям, партійним діячам і організаторам доводиться поновлювати 
правила проведення. 

Перш за все, кандидат повинен підтвердити свою участь у президентських 
виборах, йому потрібно зареєструватися у Федеральній виборчій комісії 
протягом 15 діб з моменту підтвердження участі у виборах. Виборчий процес 
безпосередньо організовує партія, а голосування – місцева влада. За 
Конституцією США, вибори проходять «у перший вівторок після першого 
понеділка в листопаді», цього разу – 8 листопада 2016 року. 

Щодо виборців, то їх кількість від кожного штату дорівнює їхній кількості 
конгресменів (залежить від кількості населення) і сенаторів (два на кожний 
штат). Такими чином, більші штати мають більшу кількість виборців, а 
кількість відданих голосів не є прямо пропорційною кількості здобутих голосів 
виборців Виборчої колегії. Всього в Колегії 538 виборців. Щоб перемогти на 
президентських виборах у США необхідно здобути 270 голосів. 

Майже в усіх штатах (окрім Мена та Небраска), вибори відбуваються за 
механізмом «переможець отримує все». Таким чином, якщо претендент знає, 
що він стовідсотково отримає 60% і більше голосів у деякому штаті, або, 
навпаки, знає, що програє, то в такому випадку проводити агітації безглуздо. 

Переходячи до виборів в Україні, можна простежити зовсім іншу картину. 
Усі види виборів в Україні, незалежно від того, за якою виборчою системою 
вони відбуваються, ґрунтуються на загальних демократичних принципах 
виборчого права, що закріплюються насамперед у Конституції, і становлять 
конституційну основу всієї виборчої системи України. 

Вибори проводяться в єдиному загальнодержавному багатомандатному 
виборчому окрузі, який включає в себе всю територію України та закордонний 
виборчий округ. Для проведення виборів у народні депутати територія України 
поділяється на 225 територіальних виборчих округів [2]. 

Мажoритарнa вибoрча система в Україні бaзується на принципі, зокрема 
обрaним ввaжається кандидат, який отримaв установлену більшість голосів 
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виборців на виборчому окрузі, в якому він балотувався, або в цілому по державі 
(у разі президентських виборів).  

Пропoрційна вибoрча система передбачає такий порядок визначення 
результатів голoсувaння, зa якого розподіл мандатів між партіями, що 
виставили своїх кандидатів до представницького органу, здійснюється 
відповідно до кількості отриманих ними голосів. Тaка вибoрча система 
передбaчає утворeння великих багaтомандатних округів і забезпечує 
представництво партій у вибoрних органах відповідно до їхньої популярності у 
виборців. Сьoгодні пропoрційна системa пoширена бiльш як у 60 державах 
свiту. 

Останнім часoм набуває широкого застосування змішана виборча система 
(наприклад в Албанії, Італії, Росії, ФРН, Угорщині), заснована на поєднанні 
елементів мажоритарної та пропорційної систем: наприклад, частина депутатів 
обирається за однією системою, частина − за іншою, що дозволяє одночасно 
використати переваги кожної з цих двох систем [4]. 

В Укрaїні застoсовуються рiзні вибoрчі сиcтеми: на вибoрах Президента 
Укрaїни та мiсцевих вибoрах − мажoритарна, на виборах народних депутатів 
України − змішана. При цьoму змiшана система вибoрів нарoдних депутaтів 
Укрaїни харaктеризується такими рисами: 

- по-перше, і за мажоритарною (відносної більшості), і за пропорційною 
системами обирaється однaкова кількiсть нарoдних депутaтів Укрaїни – 225; 

- по-друге, багатoмандатний округ визначeно як загaльнодержaвний. 
Слід зaзначити, що як мaжоритарна, так і прoпорційна вибoрчі систeми 

мaють пeвні недoліки. Так, мажоритaрна система − дoсить результативна і 
проста у застoсуванні, але вона сприяє неадекватному відображенню у складі 
представницькoго органу пoлітичного спектра суспiльства та призвoдить до 
втрaти великoї кількoсті голосів, а це мaє бути наслідкoм послаблeння 
представництвa в пaрламенті чи іншoму виборчому оргaні [1]. 

Пропорційна система теж має істотні недоліки: по-перше, вона передбачає 
неперсоніфіковані вибори − виборчі списки партій формуються партійним 
керівництвом таємно і виборці фактично голосують за кандидатів, про яких їм 
нічого невідомо; по-друге, пропорційна система вимагає сталої 
багатопартійності, яка характеризувалася би досить чіткою поляризацією 
політичних сил, що дозволяє після виборів сформувати стабільну 
парламентську більшість. 

Для проведeння голoсування та підрaхунку голoсів вибoрчі округи, 
подiляється на виборчі дільниці. Вибoрчі дільницi утворюються з кількістю 
виборців від двaдцяти до трьох тисяч осіб. Якщo на відпoвідній теритoрії, у 
відповідному закладі чи установі налічується менше або більше від зазначеної 
чисельності виборців і їх (або їх надлишок) неможливо віднести до іншої 
виборчої дільниці або неможливо утворити додаткову виборчу дільницю на цій 
території, у відповідному закладі чи установі, виборча дільниця може бути 
утворена з меншою або більшою чисельністю виборців. 

Якщо порівнювати систему виборів США, то вона має істотний 
позитивний аспект, а саме, стійкість до маніпуляцій і фальсифікацій, 
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здійсненим усередині одного штату. Також суттєвою відмінністю є те, що 
перемoжцем вибoрів президента США не обoв’язково стане кандидат, який 
нaбере нaйбільшу кількicть голoсів загaлом по державі. Стосовно України тут 
все навпаки, перемогу отримав кандидат, який отримaв устанoвлену більшiсть 
голoсів вибoрців на вибoрчому oкрузі, в якoму він бaлотувався, або в цілoму по 
державі. 

Підсумовуючи можна стверджувати, що сьогодні нагальною проблемою є 
не стільки визначення виборчої системи, скільки узгодження загальних правил 
ведення виборчої боротьби. У кожному суспільстві (це стосується і України) 
точиться діалектична боротьба за демократію, з боку народу, і її обмеження – з 
боку влади. Цей процес нескінченний, оскільки він рухає суспільний прогрес. 
Сьогодні потрібно встановити демократичні правила виборчого процесу і 
дотримуватися їх, не змінюючи ці правила протягом самого процесу. 
Пропозиції щодо вдосконалення виборчого процесу розроблені експертами, 
науковцями, представниками міжнародної спільноти, політиками. Потрібна 
тільки політична воля. 
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Анотація. В роботі розглядаються дипломатичні відносини України з 

Ватиканом, їх становлення та розвиток. Також зазначено особливості 
дипломатичного діалогу з такою унікальною державою як Ватикан, зокрема 
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Abstract. In this paper we describe formation and development of the diplomatic 
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relations beetwen Ukraine and the Vatican. Also we consider the features of the 
diplomatic dialogue with such a unique country as the Vatican and paying special 
attention to the visit of Pope John Paul II to Ukraine in 2005. 

Key words: Vatican, diplomacy, catholicism, Pope, religion, Ukraine, Church. 
На сьогодні Україна привертає до себе багато уваги на міжнародній арені. 

Це пов’язано з політичними проблемами, у тому числі з військовим конфліктом 
на Сході нашої держави,  а також із загальним переходом від однієї системи до 
іншої. Важливо зауважити, що геополітичне значення України є особливим, 
вона є своєрідною межею між Заходом і Сходом, а отже її проблеми мають 
глобальний характер. У зв’язку з цим міжнародна співпраця є для нашої 
держави особливо важливою. Значне  місце в ній займає співпраця з 
унікальною державою Ватикан. Місто-держава Ватикан на сьогодні є не лише 
релігійним центром, а й осередком дипломатичної активності. Ватикан – це 
держава, що є загальновизнаним моральним лідером світового масштабу, тому 
дослідження її дипломатичних відносин з Україною є актуальним та важливим.  

Дипломатичні відносини між Україною та Ватиканом це більше, ніж 
стосунки між двома державами. Вони мають неабияке значення у контексті 
міжконфесійної злагоди  на території України, адже католицька віра, яку 
представляє Ватикан, представлена греко- і римо-католицькими церквами, і 
сумарний відсоток їх вірян становить понад 22% від усіх вірян України. У даній 
роботі ми розглянемо історію українсько-ватиканської дипломатії, її сучасний 
стан, а також її значення протягом всього періоду існування.   

Ватикан – це особлива держава. Вона є абсолютною теократичною 
монархією за формою правління, а також центром католицької віри. Папа 
Римський очолює Ватикан, одночасно є главою держави і духовним лідером 
для католиків у всьому світі. Його візит до будь-якої держави – завжди видатна 
подія в її історії [2].  

У 1992 році молодій незалежній Україні для повноцінного розвитку було 
необхідно налагоджувати дипломатичні відносини та встановлювати стабільне 
партнерство зі світовими лідерами, у тому числі для передачі від них досвіду у 
подоланні багатьох проблемних питань. Тоді одним з партнерів нашої держави 
став Ватикан. 

Варто зазначити, що двосторонні відносини між нашою державою і 
Католицькою Церквою проходять на двох рівнях: перший – держава Ватикан – 
держава Україна; другий – католицькі релігійні інституції – Україна [1]. 

Відтак, 8 лютого 1992 року було офіційно встановлено дипломатичні 
відносини між Святим Престолом і Містом-державою Ватикан – з одного боку 
та Україною – з іншого.  9 лютого 1992 року Папою Римським Іоанном Павлом 
ІІ було опубліковане бреве (декрет) «Ucrainam Nationem», яким канонічно 
створена Апостольська нунціатура (посольство) в Україні. 

Протягом тривалого історичного періоду однією з провідних та найбільш 
впливових міжнародних релігійних структур є Католицька Церква, відтак її 
вплив на Україну і українців не слід применшувати.  

Католицька Церква зробила значний  внесок у становлення європейської та 
глобальної дійсності, в тому числі і у сферу політики. Її вплив на політичну 
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думку Європи протягом всієї історії важко переоцінити. В міжнародних 
відносинах Святий Престол дотримується нейтралітету і займається насамперед 
посередництвом.  

Католицька Церква сама по собі не є суб’єктом міжнародного права і не 
може самостійно брати участь у зовнішній політиці, відтак її діяльність 
базується на подвійному представництві. По-перше, участь Святого Престолу у 
міжнародних організаціях, насамперед, з духовною місією (наприклад, ОБСЄ, 
Організація із заборони хімічної зброї та багато інших). По-друге, інтереси 
Католицької Церкви представлені державою Ватикан в міждержавних 
політичних відносинах. Зокрема, це його участь у міжнародних міжурядових 
організаціях, в основному технічного характеру, наприклад, Міжнародному 
союзі електрозв’язку та Всесвітньому поштовому союзі.  

Повертаючись до історії українсько-ватиканської дипломатії, слід згадати 
перших Апостольських нунціїв, тобто дипломатичних представників Папи 
Римського, в Україні. Ними були: архієпископ Антоніо Франко (1992-1999) і 
архієпископ Микола Етерович (1999-2004). Починаючи з 13 листопада 2015 
року чинним на сьогодні послом Святого Престолу в Україні є Клаудіо 
Ґуджеротті.  Однак, українське посольство у Ватикані було створене лише у 
2000 році. Після цього контакти між державами значно активізувались, що 
зробило можливим перший апостольський візит Папи Римського Іоанна Павла 
ІІ в Україну, який відбувся у 2001 році [1].  

Варто також відзначити, що найбільш важливі серед великої кількості 
двосторонніх зустрічей в українсько-ватиканських відносинах – це є контакти 
між лідерами Святого Престолу і України. Перша зустріч Президента Леоніда 
Кучми з Папою Римським Іоанном Павлом ІІ відбулась у рамках зустрічі Папи 
з президентами ряду держав Східної Європи 3 червня 1997 р. у м. Гнєзно 
(Польща). Під час офіційного візиту до Італійської Республіки 2 травня 1995 р. 
Л. Кучма вперше відвідав Ватикан, де мав зустріч з Іоанном Павлом ІІ, а також 
з важливими представниками і дипломатами Апостольської столиці. Під час 
розмови Папа Римський виразив свою підтримку ідеї розбудови незалежної 
України, а також пообіцяв сприяти її міжконфесійній злагоді [3]. 20 листопада 
2015 р. відбувся візит до Ватикану чинним Президентом України Петром 
Порошенком, під час якого він мав аудієнцію з Папою Римським Франциском 
[5]. 

Повертаючись до історичних подій, треба відзначити, що сам Папа Іоанн 
Павло ІІ теж відвідав Україну з офіційним візитом, який тривав з 23 по 27 
червня 2001 р. Цей візит став найважливішою подією у стосунках між Святим 
Престолом і Україною за період 25-річної історії дипломатичних відносин між 
ними. До програми візиту ввійшли заходи, такі як: церковні, де Єпископ Рима 
промовляв як Глава Католицької Церкви, а також політичні, де Папа, 
передусім, виступав як моральний авторитет світового масштабу і Глава 
Держави Ватикан. Промови Іоанна Павла ІІ під час політичних заходів, 
передусім, давали морально-духовні орієнтири слухачам, а також 
висловлювався щодо геополітичного місця України. Папа звернувся різних 
суспільних груп держави. Зокрема, політичним діячам він заповів чинити «опір 
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спокусі, не використовувати владу для особистих чи групових інтересів», 
представникам бізнесу – дивитись «на особу, а не на прибуток, як мету кожної 
економіки». Молоді Папа висловив побажання не переходити від «неволі 
комуністичного режиму до неволі споживання» тощо. Крім цього, у своїх 
промовах Папа Римський підкреслював, що геополітичне розташування 
України є особливим, що вона є державою, яка покликана бути «межею і 
дверима між Сходом і Заходом» [3]. 

На сьогодні важливим моментом двосторонньої українсько-ватиканської 
співпраці є гуманітарна діяльність, зокрема, допомога постраждалим внаслідок 
бойових дій на сході держави. 24 квітня 2016 р. в усіх церквах Європи за 
ініціативою Папи Франциска збиралася гуманітарна допомога для 
постраждалих від війни в Україні в рамках гуманітарної акції «Папа для 
України». Також він призначив від себе особисто допомогу для нашої держави 
у розмірі 5 мільйонів євро [4]. 

Отже, дипломатичні відносини між Україною та Ватиканом розвиваються 
у позитивному напрямі і у достатньо динамічному темпі, зважаючи на загальні 
тенденції політики нашої держави. Не варто забувати про актуальність та 
користь міждержавного діалогу з Ватиканом. Зокрема, такий зв’язок сприяє як 
внутрішній стабільності України, так і виявленню нових можливостей в 
зовнішніх політичних відносинах. Наприклад, в процесі налагодження 
конкретного політичного, економічного та культурного обміну з державами, де 
католицизм грає суттєву роль, участь Ватикану може бути виключною. 
Особливим моментом в дипломатичних відносинах будь-якої держави з 
Ватиканом є візит Папи Римського, тому можливо для України, в контексті 
неспокійного періоду останніх років, буде корисним звернути на це увагу. 
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