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ВИКОРИСТАННЯ ШТАМІВ АНТАГОНІСТІВ АГРОБАКТЕРІЙ 
ЩОДО ЗАХИСТУ ВИНОГРАДУ ВІД ЗБУДНИКА БАКТЕРИАЛЬНОГО РАКУ

Rizobium (Agrobacterium) tumefaciens (vitis), Agrobacterium tumefaciens біовар 
3, або згідно нової номенклатури, Agrobacterium vitis [1], є збудником бактеріального 
раку винограду – захворювання, яке призводить до значних втрат як на молодих на-
садженнях, так і на виноградниках, що плодоносять. Бактеріальний рак – системне 
захворювання; збудник розповсюджується по судинній системі рослини, виділяєть-
ся зі здерев’янілих пагонів та коріння [2]. Інфікована рослина може не проявляти 
симптомів захворювання і при вегетативному розмноженні бути джерелом розпо-
всюдження A. vitis на значній території [3].

Джерелом інфекції у ґрунті є коріння, яке залишається після видалення інфі-
кованих кущів, а також самі хворі рослини [4, 5]. З інфікованого ґрунту патоген може 
проникати у здорову рослину [6]. Факторами, що сприяють розвитку бактеріального 
раку на винограднику, постають вологість, холодні зими [3, 4]. Бактеріальний рак – 
це ранева інфекція, і збудник попадає до рослинних тканин крізь пошкодження.

Відкритим залишається питання про те, який строк є необхідним для оздо-
ровлення ґрунту від A. vitis. За даними дослідників, на різних ділянках збудник може 
виділятися з ґрунту навіть через 16 років після видалення хворих рослин, а може не 
виявлятися вже через рік, що свідчить про природну елімінацію патогена.

Важливою проблемою перед закладанням винограднику є вибір ділянки, 
вільної від A. vitis. На теперішній час немає ефективних засобів щодо захисту ви-
нограду від цієї хвороби, за винятком обмеження поширення хвороби з садивним 
матеріалом.

Актуальність даної роботи визначалась в виявленні біологічних заходів бо-
ротьби із збудником бактеріального раку винограду.

Матеріал та методи дослідження. Матеріалом для проведення досліджень 
були:- чубуки виноградної лози сортів Каберне Совіньйон, Піно чорний, Мерло зо-
внішньо здорові, без симптомів бактеріального раку винограду; підщепи і прищепи 
при виробництві щеп садивного матеріалу винограду; шкілки і маточні насадження 
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прищепних сортів винограду; грунт у ризосфері виноградних кущів та міжряддях 
винограднику.

При проведенні досліджень були використані мікробіологічні методи виді-
лення агробактерій на напівселективне поживне середовище Рой і Сассера з послі-
дуючим пересівом виділених бактерій на картопляний агар. Досліджувані бактерії 
діагностували і ідентифікували за допомогою методу ПЛР-діагностики.

Результати та їх обговорення. Обстеження виноградників Одеської, Ми-
колаївської і Херсонської областей показало, ураження кущів бактеріальним раком 
значне. Бактеріальним раком уражуються як молоді насадження, так і багаторічні 
плодоносні виноградники. Збитки від цієї хвороби великі. Сорти винограду чутливі 
до бактеріального раку у різній мірі. Серед підщепних сортів більш чутливими до за-
раження A. vitis є V. berlandieri x V. riparia Кобера 5ББ, V. berlandieri x V. riparia CO4). 
Пухлини виявляються на цих сортах частіше, ніж на сортах V. riparia х V. rupestris 
101 – 14 і V. riparia х V. rupestris 3309. Згідно дослідженням, підщепні сорти V. riparia 
і V. rupestris загалом більш резистентні до ураження бактеріальним раком, ніж сорти 
V. vinifera. Високочутливими прищепними сортами винограду є Каберне Совіньон, 
Мерло, Рислінг рейнський. Ступінь ураження певного сорту залежить від кліматич-
ної зони культивування винограду.

В результаті фітосанітарного обстеження виноградників Одеської, Микола-
ївської і Херсонської областей на загальній площі 150 га на ураження бактеріальним 
раком встановлено, що у різних господарствах Одеської області ураження бактері-
альним раком становить від 5 до 25 %; у господарстві Миколаївської області – від 2 до 
10 %; у господарствах Херсонської області – від 5 до 20 %.

В результаті ПЛР діагностики виноградної лози і грунту було виділено зна-
чну кількість непатогенних агробактерій (рис. 1), які були використані для подаль-
шого дослідження їхніх антагоністичних властивостей.

На теперішній  час  є цілий ряд штамів A. vitis, A. tumefaciens и A. radiobacter, 
які успішно використовуються для попередження вторинного ураження здорових 

Рис. 1. Електрофорез продуктів ампліфікації ДНК штамів агробактерій з праймерами 
ipt в агарозному гелі 1, 7, 11 – ipt – позитивні штами Agrobacterium sp., виділені із 
виноградної лози; 2 – 6, 8, 9, 12 – зразки винограду, що не містили ipt – позитивних 
штамів агробактерій; 10 – патогенний штам Agrobacterium tumefacens Fa2; 13 – маркер 
молекулярної ваги (200 – 800 пар основ, “Амплисенс”, Росія).
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рослин винограду з грунту. Цей метод представляється нам дуже важливим і пови-
нен бути включено до технології посадки саджанців винограду на постійне місце.
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ПОД- СЕКЦИЯ  13. Экология.
Есебуа Ε.П

доктор биологических наук.
Мебония Х.З  

доктор биологических наук, 
Грузия, Тбилиси, 

Сухумский государственный университет

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛИАМИНОВ  
С ПЛАЗМОЛЕММОЙ КЛЕТОК NITELLA

В литературе имеются сведения о влиянии моноамииов на  структурно-
функциональные свой ства мембран растительных клеток (2, 3]. Однако, данных 
по изучению влияния полиампнов па транспортно-барьерные свойства плаз-
матических мем бран клеток растений не обнаружено, хотя они, в частности 
многие диамины, как отмечается в ра боте Ахрем А.А. и др.  [1], являются силь-
но ток сичными продуктами.

Цель исследования-выявление основных законо мерностей взаимодей-
ствия полиампнов с плазмалеммой клеток харовой водоросли Nitella на приме-
ре этилендиамина и полигексаметилгуанпдина.

Материал и методы исследования. Клетки харовых водорослей пред-
ставляют собой весьма удобный объект для изучения мембранотрон-ных 
эффектов физиологически активных со единений в электро-физиологическом 
эксперименте [3,4].

В опытах использовали 2-3 интернодальную клет ку харовой водоросли 
Nitella flexilis, выращенную в лабораторных условиях [5]. Накануне проведе-
ния опытов, клетки препарировались и помещались в искусственную прудовую 
воду (ИПВ) или в рас  твор 5·10-3М NaCl для удалении обменного каль ция из 
клеточной стенкн. В последнем случае опыты проводились в отсутствии ионов 
кальция в сре де и предусматривалось варьирование ионов калия в растворах 
КСl или KCl+NaCI = 1.1·10-2 М за счет натрия .

Регистрировались электрические характеристики плазматической 
мембраны: разность электричес ких потенциалов (Ψ) и сопротивление (R).

Температура окружающей среды (20±1°С), рH рас твора (7.2±0.1), осве-
щенность (300±10лк) под держивались постоянными. Более подробно ме тоды и 
схема проведения опытов описаны в рабо те Юрии В.М. и др. [3].

Результаты исследования и их обсуждение. Этилендиампн
СН2 – NH2
│
СН2 – NH2
в растворах ИПВ и ИПВ-СаСl2 в концентрации 10·4М вызывал гиперполя-

ризайию протоплазматической мембраны.Аналогичная реакция наблуда-лась 
при действии агента в однокомпонентных растворах КСl(рис.1).Об-работка10·3-
10·2М этилендиамином вызывала необратимость электрической реа-кции.
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Полидегсаметилгуанидин фосфорнокислый (ПГФ)
II2N – [С – NH – (СН2)б – NH]4 – С – NH2 • 5H3P04
	 ││	 ││

 NH NH
который в концентрациях 5·10-4-10-3M пнгибирует био синтез ДНК, РНК 

и белка в животных клетках, не оказывает практически никакого действия на 
элект рические параметры клетки N.flexilis в покое, как и этилендиамин, в ин-
тервале низких концентраций -10·8- 10·5М в растворах ИПВ и ИПВ-СаСl2 Даль-
нейшее увеличение концентрации в пять раз

(5·10-5М) вызывало резкое падение потенциала и электрическо го со-
противления клеточной мембраны (рис.2). При обработке клетки ПГФ в кон-
центрации 10-4М вели чина Ψ приближалась к нулю, а у некоторых клеток ста-
новилась даже противоположной но знаку (+5÷10мВ), сопротивление падало 

Рис.1. Концентрационная зависимость РЭП кле¬ток в опытах с постоянной 
концентрацией одно¬валентных ионов (NaCl + КО = i.!-102M) (I, 2), КС1 (3, 4): I, 
3 - контроль; 2, 4 - в присутствии этилендиамипа, 10 4М.

Рис.2. 
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до 7 кОм·см2.
Можно допустить, что наблюдаемые сдвиги био электрической реакции 

клетки вызваны присут ствием аниона Н2Р04. Однако, эксперименты с обработ-
кой клетки NaH2P04 показали, что электрические характеристики клеточной 
мем браны в покое не изменяются в диапазоне концентрации 107 -10-3M; только 
при действии 10·2М NaH2P04 в растворе ИПВ регистрировали заметное измене-
ние величин Ψ и R (рис .2) .  Ука занная концентрация (10·2М) вызывала у боль-
шинства клеток возникновение потенциала дей ствия в растворах ИПВ.

Испытанные полиамины (этилендиамин и нолигексаметиленгуанидпн) 
в значительной степени отлича лись по характеру вызываемых сдвигов пара-
метров Ψ и R, причем направление и величина изменений мембранного потен-
циала и сопротивления плазмалеммы зависели от вида соединения, ионного 
соста ва среды и концентрации самого агента.

Из концентрационных зависимостей Ψ (Ск») (рис.1) в рамках теории 
Гольдмана получены оценки пара метров Na+/K+ селективности плазмллеммы. 
Вели чины α. = Р Na/Рк и эффективная внутренняя кон-центрация С8 для кон-
трольных и обработанных этплендпамином клеток составили 0.05 и 0.02, 94 и 
98 соответственно. На основании полученных опе нок указанных параметров 
н представления их на диаграммах ∆Ψ, ∆R [4] можно считать, что дейст вие 
этилендиамина и ПГФ в концентрации 104 и 10·5М соответственно связано с 
изменениями про ницаемости мембраны, в большей мере, к катиону К+, тогда 
как обработка клеток ПГФ в концентра ции 5·10·5М и выше приводила к увели-
чению про ницаемости плазмалеммы к другим ионам – к ионам натрия и/или 
хлора (таблица).

Таким образом, характер изменения проницаемости плазмалеммы при 
действии испытанных поли-аминов, в большей степени, определялся концент-
рационным интервалом их воздействия.

ЛИТЕРАТУРА
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3. Юрии В.М., Иванченко В.М., Галактионов С.Г.

Таблица.  
Сдвиги ионной проницаемости плазмалеммы клеток, вызываемые испытанными 
полиаминами

Соединение Концентрации, М ∆Pk
∆R

׀    
Этилендиамин 10 -4 - *
ПГФ 10-5 - *

5 • 10··5 * +
Примечание: + – увеличение
– – уменьшение проницаемости к i-nony;
* – неиптерпретируемые сдвиги
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ПОД- СЕКЦИЯ  13. Экология.
Перерва В.В.

Криворізький педагогічний інститут 
 державного вищого навчального закладу  

«Криворізький національний університет»

ВИЗНАЧЕННЯ СОЛЕСТІЙКОСТІ ЗЛАКІВ  
ЗА МОРФОМЕТРИЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ПРОРОСТКІВ

Ключові слова / Keywords: проросток/seedling, соль/salt.

Загальні відомості. Дикорослі і культурні рослини на вплив різних солей 
реагують неоднаково. Деякі рослини розвиваються навіть тоді, коли кількість роз-
чинних солей становить 1% і більше. Рослини, які ростуть на засолених грунтах, на-
зивають галофітами [3, C.166].

Друга група рослин, які характеризуються дуже помітною чутливістю до 
впливу солей і не розвиваються на засолених грунтах дістала назву глюкофітів.

Засолення грунтів зумовлює виникнення низького водного потенціалу, 
а тому поглинання води рослиною ускладнюється. Крім цього, шкідливий вплив 
солей спричинює глибокі порушення процесів обміну в рослині. Під впливом 
солей в рослинах порушується азотний і нуклеїновий обміни, накопичується аміак, 
путресцин, кадаверін та інші токсичні для рослини проміжні сполуки.

Йони Cl, Na, Mg, що надходять до рослини, руйнують крохмаль, зменшують 
інтенсивність фотосинтезу, що приводить до гальмування ростових функцій росли-
ни в цілому, зниження врожайності та якості продукції [1, С.267].

Об’єкти та методи дослідження. Об’єктом дослідження є проростки Triticum 
L. та Avеna L. Повторність трикратна. Варіанти досліду: 1 – 1 М розчин NaCl, 2 -0,1 М 
розчин NaCl, 3 – 0,01 М розчин NaCl, 4 – 0,001 М розчин NaCl, 5 – контроль. Насіння 
середньої проби, непошкоджене, приблизно однакове за розміром. Час закладання 
досліджу – 7 діб [2, C.44].
Таблиця 1  
 Вплив концентрації розчину NaCl на проростання насіння Triticum L. та Avеna L.

Об’єкт
Концентрація  
розчину

Кількість  
проростків, %

Середня довжина, мм
Корінця Стебельця

Triticum L. 

Контроль 98,3 67,1±0,5 24,3±0,2
0,001 М 80,0 72,5±0,3 37,1±0,3
0,01 М 71,1 63,4±0,2 23,8±0,2
0,1 М 12,2 34,4±0,5 13,3±0,5
1 М - - -

Avеna L.

Контроль 99,5 41,6±0,3 11,0±0,5
0,001 М 88,2 55,1±0,2 13,4±0,4
0,01 М 55,8 24,5±0,3 5,0±0,4
0,1 М 21,0 5,0±0,5 3,0±0,3
1 М - - -
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Враховуються такі показники та виміри: 1 – кількість пророслого насіння 
(абс. та відносна), 2 – морфометричні показники: 2а – довжина корінця, 2б – довжина 
проростка.

Результати дослідження. На основі проведених досліджень нами були 
отримані такі результати (табл.1).

Очевидним є те, что зі збільшенням концентрації розчину солі, морфоме-
тричні показники як кореню (рис.1), так і проростку зменшуються. При концентрації 
1 М пророслого насіння взагалі не відмічено. Цікавим є стимулюючий вплив 0,001 М 
розчину солі на розміри проростку, хоча коефіцієнт проростання дещо менший, у 
порівнянні з контролем. Особливо стимулюючий вплив проявляється на прикладі 
проростків пшениці (рис.1).

Порівняно більшу солестійкість мають проростки пшениці, морфометричні 
показники проростків мають порівняно більші значення.

Спільним для проростків є 100% токсичний вплив розчину солі з концентра-
цією 1 моль/л.

Висновок
Невеликі концентрації розчину солей (0,001 моль/л) чинить стимулюючий 

вплив на проростки злакових рослин. Із збільшенням концентрації розвиток солей 
пригнічується, а концентрація 1 М є 100% токсичною. Розвиток проростків Avena 
порівняно з Triticum є більш чутливим до зміни концентрації солі у поживному 
середовищі.

Література
1. Полевой В.В. Физиология растений: Учебник для биологических специальнос-

тей ВУЗов / В.В.Полевой. – М.: Высшая школа, 1989. – 464 с.

Рис.1. Порівняльний аналіз морфометричних показників (довжина, мм) проростків 
злакових культур залежно підрівня засолення. Triticum L.: 1 – проросток, 2 – корінець; 
Avena L.: 3 – проросток, 4 – корінець.
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2. Федорова А.И. Практикум по экологии и охране окружающей среды: Учеб. по-
собие для студ. высш. учеб. Заведений / А.И.Федорова, А.Н.Никольская. — М.: 
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — 288 с.

3. Чиркова Т.В. Физиологические основы устойчивости растений: Учебное посо-
бие студентов биологических факультетов вузов / Т.В.Чиркова. – СПб.: СПбГУ, 
2002. – 244 с.
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аспірант 
Інститут агроекології і природокористування НААН, м.Київ, Україна

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ВОДИ ЗА МІКРОБІОЛОГІЧНИМИ 
ПОКАЗНИКАМИ

Визначення числа сапрофітних мікроорганізмів та лактозопозитивних 
кишкових паличок (сoli-індексу) – згідно Методических указаний по санитарно-
микробиологическому анализу воды поверхностных водоемов. Утверждено на-
чальником Главного санитарно-эпидемиологического управления Министерства 
здравоохранения СССР 19.01.1981 г. №2285-81 (Методичні вказівки по санітарно-
мікробіологічному аналізу води поверхневих водойм. Затверджено начальником 
Головного санітарно-епідеміологічного управління Міністерства охорони здоров’я 
СРСР 19.01.1981 р. №2285-81).

Нормативний аналіз результатів досліджень проб води (табл. 1) за санітарно-
мікробіологічними показниками чисельності сапрофітних мікроорганізмів та титром 
бактерій групи кишкових паличок дозволяє характеризувати стан водойм за ступе-
нем бактеріального забруднення та сапробністю (забруднення водойм органічними 
речовинами). Відповідно до отриманих результатів санітарно-мікробіологічного ана-
лізу, надані на дослідження проби води репрезентують наступні характеристики ста-
ну забрудненості місць їх відбору (водойм):

– проба води оз. Мойнакське за сoli-титром (обернено-пропорційний показ-
ник сoli-індексу), що індикує ступінь бактеріального забруднення характеризуються 
як «дуже чиста». За показниками кількісного обліку сапрофітних мікроорганізмів, 
місце відбору проби води оз. Монайське відноситься до олігосапробної зони – це 
практично чисті водойми, де не буває цвітіння, вміст кисню та вуглекислоти стабіль-
Таблиця 1 
Характеристика води за санітарно-мікробіологічними показниками

Назва місця відбору проб
Чисельність сапрофітних 
мікроорганізмів на МПА при 
37оС, КУО/мл води

Число лактозопозитивних кишкових
паличок (coli-індекс),  
в т.ч. Е. coli в 1 л проби.
Норма за НД ≤ 5000

Зима
2012-2013

Весна
2012-2013

Зима
2012-2013

Весна
2012-2013

оз. Мойнакське 2,9 Ч 101 1,9 Ч 102 360 Не виявлено
оз. Ойбурзьке 4,3 Ч 101 3,2 Ч 101 Не виявлено Не виявлено
оз. Донузлав (прісне) 2,1 Ч 102 3,7 Ч 102 1500 2 300
оз. Донузлав (солоне) 3,4 Ч 104 9,7 Ч 104 2300 Не виявлено
оз. Сасик (сольпром) 1,4 Ч 101 1,2 Ч 104 Не виявлено Не виявлено
оз. Сасик (прісне) 1,2 Ч 103 3,7 Ч 102 2300 3 600
оз. Сасик (птахофабрика) 2,4 Ч 102 7,0 Ч 105 4300 6 200
оз. Сасик (свинокомплекс) 2,6 Ч 102 3,5 Ч 105 9300 290 000
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ний. На дні таких водойм, як правило, міститься мало детриту, автотрофних та бен-
тосних тварин (червів, молюсків, личинок хірономід);

– проба води оз. Ойбурзьке за титром бактерій кишкових паличок характе-
ризується, як «дуже чиста». За показником чисельності сапрофітних мікроорганізмів, 
місце відбору – о. Ойбурзьке, належить до катаробної зони, що властива дуже чистим 
водоймам, де переважають аеробні окислювальні процеси, характерні низький вміст 
органічної речовини та незначна заселеність води органотрофною мікрофлорою;

– проба води оз. Донузлав (прісне) за сoli-титром характеризується, як «чис-
та». Місце відбору проби – прісне озеро Донузлав, належить до олігосапробної зони, 
тобто практично не забруднених органічними речовинами водойм;

– проба води оз. Сасик (свинокомплекс) за ступенем забруднення лактозо-
позитивними кишковими паличками характеризується, як «брудна» через переви-
щення значень сoli-індексу нормативних показників у 58 разів. За сапробністю, місце 
відбору (о. Сасик (свинокомплекс)) відноситься до полісапробної зони. Такі водойми 
характеризуються високим вмістом нестійких органічних речовин та продуктів їх 
анаеробного розкладу, переважно білкового походження. У воді полісапробної зони 
відмічається дефіцит кисню. Донні відкладення містять багато детриту, переважають 
відновлювальні анаеробні процеси із виділенням сірководню та метану;

– проба води оз. Сасик (птахофабрика) характеризуються, як «помірно брудна» 
за титром кишкових паличок. Однак, за сапробністю місце відбору проби із озера Сасик 
(птахофабрика), відноситься до катаробної зони. Помірна контамінація води бактеріями 
групи кишкових паличок, очевидно, має антропогенне походження, що не пов’язано із 
місцевими природними гідробіологічними умовами досліджуваної водойми;

– проба води оз. Сасик (прісне) за сoli-титром характеризується, як «дуже 
чиста», але походить із β-мезосапробної зони прісного озера Сасик. Для такої зони 
сапробності водойми властиві умови відсутності нестійких органічних речовин, до-
бове коливання співвідношення кисню та вуглекислоти, домінування окислюваль-
них процесів, цвітіння води, мулові відкладення містять багато детриту;

Таблиця 1 (продовження) 
Характеристика води за санітарно-мікробіологічними показниками

Назва місця відбору проб
Чисельність сапрофітних 
мікроорганізмів на МПА 
при 37оС, КУО/мл води

Число лактозопозитивних кишкових
паличок (coli-індекс), в т.ч. Е. coli в 
1 л проби.
Норма за НД ≤ 5000

Літо
2012-2013

Осінь
2012-2013

Літо
2012-2013

Осінь
2012-2013

оз. Мойнакське 1,2 Ч 103 2,1 Ч 102 Не виявлено Не виявлено
оз. Ойбурзьке 4,0 Ч 102 1,2 Ч 101 Не виявлено Не виявлено
оз. Донузлав (прісне) 4,1 Ч 102 4,1 Ч 102 3 600 1 700
оз. Донузлав (солоне) 5,2 Ч 105 1,0 Ч 105 Не виявлено Не виявлено
оз. Сасик (сольпром) 4,1 Ч 104 1,0 Ч 104 Не виявлено Не виявлено
оз. Сасик (прісне) 1,2 Ч 103 5,1 Ч 102 4 600 4 200
оз. Сасик (птахофабрика) 2,1 Ч 102 1,1 Ч 105 340 000 5 300
оз. Сасик (свинокомплекс) 7,0 Ч 105 5,2 Ч 105 430 000 200 000
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– проба води оз. Сасик (сольпром) класифікується, як «чиста» за титром бак-
терій групи кишкових паличок та відноситься до олігосапробної зони за показника-
ми чисельності сапрофітної мікрофлори;

– проба води оз. Донузлав (солоне) характеризується, як «дуже чиста» через 
відсутність умовно патогенної кишкової мікрофлори. За сапробністю, місце відбору 
(о. Донузлав (солоне) – належить до β-мезосапробної зони, про що свідчить наяв-
ність органічного забруднення через відносно високі показники щільності популяцій 
органотрофних мікроорганізмів.

Таким чином, за санітарно-мікробіологічними показниками чисельності са-
профітних мікроорганізмів та титром бактерій групи кишкових паличок визначено, 
що «дуже чиста вода» солоних озер Мойнакське, Ойбурзьке, Донузлав та прісного 
озера Сасик; «чиста» вода озер Донузлав (прісне) та озера Сасик (сольпром); «по-
мірно брудна» вода озера Сасик (птахофабрика) та «брудна» вода озера Сасик (сви-
нокомплекс).
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Сучасне промислове птахівництво орієнтоване на ефективне використання 
прогресивних технологій та повноцінної годівлі для одержання якісної конкуренто-
спроможної продукції.

Нині прийнято Міжнародну угоду про унеможливлення використання низки 
антибіотиків не лише у кормовиробництві, а й у виробництві сільськогосподарської 
продукції. Пошук і застосування препаратів, альтернативних антибіотикам, – одне з 
найважливіших завдань українського сільгоспвиробника.

Використання ферментних препаратів – важлива складова системи сучасної 
інтенсивної годівлі птиці. Ферменти, що потрапляють з кормом, значною мірою ви-
рішують проблему раціонального використання поживних речовин тієї частини кор-
му, що не підлягає перетравленню ферментами організму [2].

Таким чином, метою досліджень було встановити вплив ферментної добав-
ки на продуктивність, ріст та розвиток курчат-бройлерів.

Методика досліджень. Дослід провадився в умовах науково-дослідної фер-
ми Вінницького національного аграрного університету. Для цього за принципом 
аналогів було сформовано дві групи добових курчат-бройлерів кросу «Кобб-500» 
по 20 голів у кожній. Курчат утримували у групових клітках одного ярусу з дотри-

Таблиця 1 
Схема науково-господарського досліду

Групи
Тривалість періоду, днів Кількість 

курчат, гол.
Особливості годівлі

зрівняльного основного

1-контрольна 7 35 20 ОР (повнораціонний комбікорм)

2-дослідна 7 35 20 ОР+ ферментна добавка (120 г/т корму).
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манням зоогігієнічних вимог. Дослід тривав 42 дня. Контрольній групі згодовували 
основний раціон (ОР) – повнораціонний комбікорм торгової марки «Мультигейн». 
Дослідним групам додатково до повнораціонного комбікорму вводили досліджувану 
добавку(табл. 1).

Інтенсивність росту птиці визначали щотижня шляхом зважування, яке 
здійснювали вранці до годівлі. За результатами зважування обчислювали абсолют-
ний, середньодобовий і відносний прирости живої маси згідно із загальноприйняти-
ми методиками [2, 3].

Біометричну обробку даних здійснювали на ПЕОМ за М.О.Плохінським [4]. 
Результати середніх значень вважали статистично вірогідними при *Р < 0,05;   **Р < 
0,01; ***Р < 0,001.

Результати досліджень. Встановлено, що курчата-бройлери, які додатково 
до основного раціону споживали ферментну добавку, мали перевагу у живій масі по-
рівняно з контрольними аналогами. Посилення процесів інтенсивності росту збері-
гається до кінця дослідного періоду (табл. 2).

Використання кормової добавки маса курчат дослідної групи була на рівні 
2668 г, що на 12,0 % більше порівняно з контрольною групою (Р < 0,001).

У цілому за період вирощування абсолютний приріст бройлерів контрольної 
групи становить 2338,2 г, тоді, як у дослідної – 2625,4 г, що на 12,2% більше, відносно 
контролю.

Слід відзначити, що витрати корму на 1 кг приросту складали 1,7 кг у дослід-
ній групі та 1,9 кг у контрольній. Таким чином, у контрольній групі витрати корму 
збільшуються на 10,6%.

Для оцінки ефективності годівлі піддослідної птиці було проведено контр-
ольний забій. З дослідної і контрольної групи відбирали по 4 голови, які відповідали 
за масою середнім показникам групи.

Додаткове згодовування до основного раціону ферментного препарату за-
безпечує збільшення забійних показників порівняно з контролем (рис. 1).

Виявлено, що за дії досліджуваної ферментної добавки у птиці другої групи 
збільшилась передзабійна жива маса на 7,5% (Р < 0,05). Крім того, зросла маса патра-
ної тушки на 7,9 % (Р < 0,05).

Таблиця 2 
Жива маса курчат бройлерів, г

Вік курчат, діб
Група

1-контрольна 2-дослідна

1 42,4 ± 0,55 42,6 ± 0,33
7 170,4 ± 2,49 174,8 ± 2,40
14 417,8 ± 5,62 428,5 ± 7,44
21 828,8 ± 8,55 854,1 ± 11,22

28 1262,6 ± 13,23 1319,8 ± 14,75**

35 1855,9 ± 22,30 1962,6 ± 18,0**

42 2380,6 ± 30,43 2668,0 ± 17,88***
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Висновки:
Використання ферментної добавки у годівлі курчат-бройлерів збільшує живу 

масу на 12,0%, порівняно з контролем.
Встановлено, що додаткове споживання ферменту з комбікормом у бройле-

рів підвищує передзабійну живу масу та масу патраної тушок на 7,5 та 7,9%, відпо-
відно.
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4. Плохинский Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников /     Н.А. Плохин-
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Рис.1. Забійні показники курчат-бройлерів, г
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Впродовж останніх років з’явилося чимало публікацій, які так чи інакше 
досліджують творчу спадщину Миколи Голубця. Адже цей представник галицької 
інтелігенції 20-30-х рр. XX ст.. залишив для нащадків надзвичайно багатогранну 
спадщину. Він був журналістом, редактором-видавцем, критиком, мистецтвознавцем 
та істориком-популяризатором.

На жаль, в радянський період дослідження творчості М. Голубця було під 
забороною. Лише з проголошенням незалежності України, з’явилося чимало публі-
кацій, які описують ту чи іншу грань таланту М. Голубця. Зокрема вивченням жур-
налістської, редакторської, публіцистичної, мистецтвознавчої діяльності М. Голубця 
займалися такі дослідники як З. Наконечна [11], Л. Сніцарчук [13], О. Катола [7], Т. 
Стефанишин [14]. Проте їхні наукові розвідки не ставили собі за мету схарактеризу-
вати публікації в жанрі історичної біографістики, якою часто послуговувався автор 
для написання статей на історичну тематику. Саме цей чинник зумовлює актуаль-
ність нашого дослідження.

Отож у своїй статті ми намагатимемося з’ясувати для чого у своїй творчості 
автор послуговувався історичною біографістикою, яких постатей обирав для опису, 
чого намагався досягнути своїми статтями на історичну тематику.

М. Голубець належав до покоління істориків-універсалістів (не академічних, 
а радше популяризаторів), які протягом життя займалися не лише чистою історією, а 
й багатьма близькими до неї галузями науки [12, с. 47]. Сам автор писав: “Історія од-
ного народу є хронікою його династії, реєстром його воєнних подвигів…” [1, с. 11].

Досліджуючи історичні публікації М. Голубця, неможливо оминути той 
факт, що автор часто писав про видатних осіб як визначальний чинник поступаль-
ного руху історії. Дослідник вважав, що саме одиниці, а не маса творить майбутнє. 
Тому він намагався зобразити важливих, на його думку, історичних осіб, їхні кроки 
та вплив на історичний процес України.

Доречно зауважити, що М. Голубець досить часто послуговувався історич-
ною біографістикою як однією з галузей історичної науки, що вивчає діяльність кон-
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кретних постатей у контексті певної доби. Мабуть, автор дотримувався тієї думки, 
що й деякі історики та вчені, які “вважали історичну біографістику одним із методів 
вивчення історії” [6]. Історична біографістика присутня у працях таких українських 
істориків XIX–XX ст., як Д. Бартиш-Каменський, М. Костомаров, В. Антонович, М. 
Грушевський, І. Крип’якевич. Використанням історичної біографістики історики (а 
з ними й М. Голубець) намагалися об’єктивно оцінити роль особи в історії. Адже 
через нехтування загальноприйнятими принципами історизму та об’єктивності роль 
історичних постатей упродовж деяких періодів української історії була знівельована 
та принижена.

Окрім того, М. Голубцеві була притаманна ще одна риса, яка поєднувала 
його історичну концепцію із творчим кредом М. Костомарова. Обидва історики 
намагалися надати історії привабливості роману, тобто запозичити такі художні 
прийоми, які збагатять кольорами тіньове зображення історії, нададуть повноти 
життя, в результаті чого минуле буде відтворене у вигляді роману. М. Голубець, як 
і М. Костомаров, не обирав звичайні сюжети, а лише ті, що були сповнені духовної 
напруги й високого драматизму дійства. В обох істориків цим вимогам відповідала 
доба Б. Хмельницького, яка стала переломним моментом в українській історіографії.

З огляду на це доречно розглянути й оцінити важливість цих досліджень М. 
Голубця про великих українців.

Наприклад, ювілейна стаття М. Голубця “Ізидор Шараневич” [8] розкриває 
сучасному читачеві невідомі грані діяльності цього громадського діяча й науковця. 
Автор намагався зосередити увагу на вкладові І. Шараневича у скарбницю 
українського мистецтва та культури загалом. Адже Шараневич був одним із перших 
археологів у Галичині, єдиною світською особою, яка брала участь у Львівському 
Синоді 1891 р. та одним із засновників Національного музею у Львові. На цьому 
вдалому прикладі М. Голубець намагався довести, який великий внесок у науку та 
культуру може зробити одна особа. Саме такі люди, як Шараневич, на думку автора, 
творять українську історію.

Чимало актуальних проблем автор порушує у брошурі “Слідами 
Хмельницького по Львові”. Насамперед він оцінює образ Б. Хмельницького, чия 
постать викликала в істориків та дослідників немало суперечок. М. Голубець 
наголошує на тому, що “Хмельницький і Хмельниччина – одна з найпоширеніших тем 
нашої й чужої, головно ж польської та російської історіографії. Варто підчеркнути, 
що в нашій українській умовності постать Хмельницького зарисована надто вже 
непевно, імпресіоністично” [5]. Як би сьогодні дослідники не оцінювали політичні 
кроки гетьмана, проте в оцінці М. Голубця він постав великою особою, позаяк, на 
його переконання, стоїть нарівні з Наполеоном та Кромвелем. Попри усі хиби своїх 
політичних дій, Б. Хмельницький повалив польське панування в Україні, став творцем 
Української гетьманської держави, забезпечив їй міжнародні зв’язки, започаткував 
розбудову державності України.

Ідею творення історії вкладом окремої постаті М. Голубець подає в 
дослідженні “Дорошенко під Львовом” [9]. Він описує страшні для України часи, 
коли Андрусівський договір поділив українську державу поміж Польщею та 
Росією. Саме тоді Петро Дорошенко вирішив повернути незалежність державі, 
за що його назвали “Сонцем руїни”. “Утікаючи” від Переяславського договору й 
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Гадяцьких трактатів, Дорошенко утворив найпрагматичніший, проте непопулярний 
українсько-турецький союз.

У цій статті М. Голубець вдало поєднав стиль розповіді з архівними даними. 
Важливим елементом дослідження є висвітлення політики Дорошенка, яку часто, як 
і політику Хмельницького, вважали запроданською. Усе життя і діяльність гетьмана 
Дорошенка, визначного державного і політичного діяча свого часу, були спрямовані 
на досягнення повної державної незалежності та збереження територіальної єдності 
України. Власне таку оцінку його діяльності, крім М. Голубця, давали видатні 
українські історики: В. Антонович, М. Костомаров, М. Грушевський, Д. Дорошенко.

Навіть у невеликій за обсягом статті М. Голубцеві часто вдається порушити 
важливі питання та збудити національні почуття читача. Для прикладу: в публікації 
“Фонд імени гетьмана Івана Мазепи” [10] він пише про вшанування роковин 
драматичної битви під Полтавою та про значення гетьмана Івана Мазепи для історії 
України.

Завершуючи аналіз цієї статті, варто зауважити, що автор по-мистецьки 
поєднав декілька цілей. Насамперед він хотів пробудити національну свідомість 
читачів, змусити кожного вивчати й перейнятися минулим рідного краю, 
усвідомлювати важливість освіти та видання історико-популярних видань. Уміння 
ретельно поєднати декілька важливих питань у невеликій публікації притаманне не 
кожному журналістові чи публіцистові. М. Голубцеві писати лаконічно та проникливо 
вдавалося завжди. Саме в цьому полягає його велика й неоціненна заслуга як 
популяризатора минулого України.

З-поміж публікацій про видатних історичних діячів варто виокремити одну, 
присвячену М. Костомарову (“50-ліття Миколи Костомарова творця Книг Битія 
Українського Народу (1885–1935)”), яким М. Голубець захоплювався “за творче гасло 
самостійництва, що він його добув зі свого молодого серця і виписав на прапорі 
політичної думки відродженого українства” [4]. М. Голубець, звичайно ж, зараховує 
М. Костомарова до творців індивідуалістичного процесу, оскільки його роль у 
розвитку української та російської історіографії величезна. Він був першим ученим 
Східної Європи, який радикально змінив підхід до роботи історика, поставивши 
наріжним каменем не опис подій і осіб, а історію народу в його соціокультурній 
цілісності та єдності найрізноманітніших сфер життя. Дослідження творчості цього 
відомого українського історика мало спонукати до детальнішого вивчення української 
самостійницької думки.

Продовжуючи тему вшанування видатних українських істориків, М. Голубець 
написав статтю з нагоди століття від дня народження В. Антоновича. Публікація 
“Великий всеукраїнець: (В століття уродин Володимира Антоновича: 1834–1934)” – 
відповідно до провідної ідеї соборного об’єднання держави – розпочинається 
історичним вступом про умови, в яких існувала Україна від кінця княжих часів до 
кінця XVIII ст. М. Голубець підкреслює, що як історик В. Антонович одним із перших 
почав опиратися на дослідження джерел. Він опублікував велику кількість давніх 
документів про міщанство й селянство, козаччину, гайдамаччину. В. Антонович 
був членом Археографічної комісії, проводив археологічні розкопки. Його учнем 
був М. Грушевський. Проте найбільше значення, розповідає М. Голубець, мав 
В. Антонович як громадський діяч, що розвивав ідею об’єднання Наддніпрянщини 
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та Галичини. Він впливав на творення й діяльність галицьких партій, допомагав 
працювати НТШ, Українській Історичній Бібліотеці. “Антонович був першим типом 
всеукраїнця, соборника, що [...] поміг вивести наш культурно-національний рух з 
тісного круга провінціоналізму та загумінковости” [2].

Невеликою публікацією М. Голубець відзначив вагомість вкладу 
В. Антоновича в розвиток української ідеї самостійності. Адже він був одним із 
найвидатніших українських істориків другої половини XIX ст., фундатором традиції 
документалізму в історіографії та засновником першої української школи істориків.

Будучи співробітником “Записок ЧСВВ”, М. Голубець не міг не написати 
статтю “До тихої чернечої келії: (З приводу 25-ліття літературної й наукової праці о. 
д-р. Йосафата Скрутеня)”, яка була присвячена ініціатору и редактору цього видання, 
керівнику бібліотеки й архіву отців василіан.

На початку статті автор зауважує, що прізвище Йосафата Скрутеня не дуже 
відоме в широких колах української громадськості. Проте в науковому світі його зна-
ють як редактора видання “Записок ЧСВВ”, що налічує шість товстих томів із нео-
ціненними матеріалами з українознавства та історії Церкви. Роботу над виданням 
М. Голубець називає “муравлиною працею того одного і як же часто осамітненого 
чоловіка” [3].

Публікації М.Голубця на історичні теми щоразу спонукали читачів замислю-
ватися над своєю місією у житті, роллю історії, а також усвідомлювати важливість 
знання минулого та сучасного своєї країни.

Автор недаремно звертався до історичної біографістики як допоміжної галу-
зі в історичній науці. Аналогічно він намагався використовувати у своїх досліджен-
нях художні засоби, які б сприяли легкому та приємному читанню його праць. Крім 
того, сам автор неодноразово наголошував на виховній та популяризаторській меті 
своїх історичних досліджень.

Публіцист цілеспрямовано в своїх публікація характеризував життя та ді-
яльність видатних осіб, бо саме їх вважав визначальним чинником поступального 
руху історії.
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У музиці блюзу поєднуються зовні непоєднувані складники – з одного боку 
це:негритянський блюзовий лад, вільна імпровізація негритянських вокалістів, офф-
пітч-інтонування африканських співаків, ритмічний принцип зміщення акцентів 
“офф-біт”, африканські тональні мови, в яких від висоти закінчення слова міг змі-
нитися його зміст, іншого – європейська гармонія, жорстка квадратна форма євро-
пейської музики, європейські музичні інструменти зі строгою темперацією, строгий 
метр європейської музики та англійська мова, що давала можливості для вокального 
виконання – це ті музичні ідіоми, сплав яких почав називатися “блюз”.

У словнику музичних термінів “ідіома”(похідне від німецького Wendung – 
зворот) визначається як модулюючий гармонічний, або характерний мелодичний 
зворот, який характеризується особливим колористичним забарвленням, що вбирає 
в себе риторичні інтонації певної мови та сприяє створенню потрібного художнього 
образу. Відповідно до відмінностей джазової музики і, зокрема блюзу, “ідіома” роз-
глядається як специфічний засіб збереження і передачі музичної інформації у вигляді 
“усталених ритмічних і звукових еталонів, тобто моделей, які утворюють його лек-
сичний фонд” [3, c. 187].

У блюзовому мистецтві виділяють три стадії, або “школи”, котрі з’являлися у 
певні періоди його становлення, доповнюючи та збагачуючи одна одну:

І) “countri blues” – “сільський” або “архаїчний” блюз” – виник в 70-х роках 
ХІХ сторіччя на основі фолькору -вирішальною ознакою даної школи є не лише 
відсутність будь-яких нотованих записів або імпровізаційність, а й те, що вони не 
пов’язані з будь-якими професійними інститутами. Вони досить складні, мають пев-
ну типізацію образів, поетичний стиль та музичні форми, але більш вільні у деталях, 
ніж блюзи інших “професійних шкіл”;

ІІ) “city blues” – “міський” або “класичний блюз” – високо експресивний стиль 
виконання, що зумовлений виходом блюзу на міську естраду. У цей період виразність 
блюзових мелодій та яскравість образів досягає небувалої сили, формуються стій-
кі класичні риси блюзового мистецтва. Яскравими представниками цієї школи були 
Бессі Сміт (“королева блюзів”), Кінг Олівер, Луї Армстронг, та ряд інших виконавців, 
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творчість яких і сьогодні залишається еталоном блюзового мистецтва;
ІІІ) “Urban blues” – “урбаністичний ”, або “вишуканий” блюз – відділився від 

міських і відрізнявся від останніх загостренням образів чуттєвості і печалі.
Незважаючи на різноманітність типів блюзів, їх можна поєднати на основі 

деяких яскраво виражених ідіом: а) строго витриманий характер поетичного тек-
сту, який завжди присвячений темі страждання та нещасливого кохання; б) наяв-
ність певної поетичної структури, яка не має відхилень, являється оригінальною та 
самобутньою, не маючи аналогів у афро-американській чи європейській пісенно-
поетичній творчості; в) певний набір виразних елементів музичної мови, які у вигля-
ді закінченої системи не мають належності до жодного з відомих видів фольклорного 
чи професійного музичного мистецтва; г) вільна імпровізаційність, яка своєрідно по-
єднується з незмінними канонами музично-поетичної структури [1, 83].

Емоційний стрій блюзу пов’язаний зі стражданням, душевним надривом, 
світ образів не знає душевної гармонії, але він ніколи не переходить у байдужість, 
безвольність, безнадію, тому що поряд з тугою завжди стоїть дар її подолання. Вели-
чезне розмаїття емоційних музичних відлунків доповнюється поетичними текстами, 
котрі самі по собі є надзвичайно цікавим та самостійним художнім явищем.

Мелодичні ідіоми блюзу відрізняються рельєфністю та яскравістю, оскільки 
блюзова мелодика визначається як “співана мова” (“A sung speech”), тому що співак 
не просто проспівує, а немов би “омузичнює” мовні інтонації поетичного тексту. Така 
залежність мелодії від слова призводить до переважання дрібних мотивів та потребує 
величезного розмаїття вокальних прийомів для втілення як м’яких пісенних зворотів 
до гострих, різких викриків. [2]/ Розглянувши вказане вище, ми окреслили основні 
ідіоми блюзової мелодики: 1) наявність детонуючи тонів, котрі вносять новий коло-
рит, порушуючи відчуття упорядкованої рівномірної темперації 2) побудова мело-
дичної структури на тетрахордовому принципі, коли мелодія створюється на осно-
ві двох самостійних тетрахордів з чітко визначеними зонами висхідного низхідного 
руху до центра; 3) незвичайне “темброве оформлення” звичних мелодичних зворотів, 
яке пов’язане з особливими прийомами вокального звуковидобування та звукоутво-
рення таких як: вібратор, тремоло, фальцет то, сковзання від одного звуку до іншого, 
звукове наслідування джазових інструментів, спів з хрипінням, спів на “ wa- wa- wa” 
тощо; 4) характерне для мелодії постійне сковзання музичних тонів у мовленнєве ін-
тонування; це певної сірою втрачається у записаних зразках, коли нотацією немож-
ливо передати своєрідну манеру вокального виконання ; 5) розвиток мелодичного 
першоджерела на основі імпровізації.

До ритмічних ідіом блюзу ми віднесли: 1) наявність поліритмії або поліфо-
нічного ритмічного розвитку при якому у блюзі немає головних чи залежних рит-
мічних прошарків, а рівноцінні між собою музичні голоси рухають та розвиваються 
паралельно, зберігаючи свої власні ритмічні центри та створюючи ефект синкопова-
ного “розхитування”; 2) рівноправність сильних та слабких долей без ієрархічного 
розподілу, причому ударний акцент припадає на другу долю (в європейській музиці 
вона є слабкою), що створює додатковий ефект синкопування; 3) співпадання кінця 
мотиву та початку наступного утворення за рахунок того, що звук першого мело-
дичного звороту, який припадає на слабку долю такту, акцентується та пов’язується 
лігою з першим звуком нового мотиву; 4) нестійка темпоральність, тобто застосуван-
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ня прийому відхилення від музичного часу на незначну долю секунди та створення 
певної “блюзової зони”, що створює певний художній вплив на слухача; 5) остинатне 
проведення одного ритмічного мотиву з постійним нагнітанням напруги та масив-
ності звучання.

Окреслені нами характерні ідіоми музичної мови блюзу розкриваються у во-
кальному виконанні у процесі імпровізації як сольної так і у складі ансамблю чи ор-
кестру, створюючи неповторний колорит, розкриваючи красу та своєрідність муики 
блюзу.
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Початок 20-х років ХХ століття ознаменувався великими політичними, 
соціальними, культурними та ідеологічними змінами в українському суспільстві. 
Становлення радянської влади та поширення комуністичної ідеології на теренах 
України сприяло міграційним процесам серед населення. Мотивація, що слугувала 
цим процесам, була різною, але здебільшого це несприйняття нової влади та тих 
змін, які вона впроваджувала. Серед польського населення добровільно на історичну 
батьківщину переїздять журналісти, вчені, митці – інтелігенція. Після підписання 
Ризького договору з Польщею відбулася репатріація поляків, що проживали на 
прикордонних територіях. Внаслідок цих подій багато українських міст та містечок 
втратили традиційні польські осередки культурно-громадського життя.

В перше пореволюційне десятиріччя ХХ століття основними інформаційни-
ми центрами та засобами впровадження пролетарської ідеології серед малограмот-
ного населення стали «усі видовищні заклади та підприємства публічної демонстра-
ції мистецтв (театри, клуби, бібліотеки, кінематографи)» які працювали на території 
УСРР [6]. Для втілення головної ідеї радянської влади – впровадження комуністичної 
ідеології – в різних сферах життєдіяльності, використовувались будь-які засоби. Ви-
вчаючи архівні документи вищих органів влади та управління України 20-30-х рр. 
ХХ ст. ми дійшли висновку про те, що Протоколи засідань Політбюро ЦК РКП(б) 
початку 1921 р. засвідчують, що більшовики взяли курс на розклад державних інсти-
туцій Польщі шляхом розгортання комуністичного руху всередині країни[9]. Архів-
ні документи з фонду Народного комісаріату освіти УСРР свідчать про планомірне 
використання театру та інших видовищних закладів для політпросвітництва серед 
польського населення. Так, у пояснювальній записці до плану Політосвіти Украї-
ни на 1922 рік йдеться про те, що: «...Работа среди возвращающихся в буржуазную 
Польшу военнопленных и беженцев считалась ударной и проводилась с большим 
революционным подъёмом. Для неё были использованы как рабочие клубы и театры, 
так и специальные агитпункты на железных дорогах...» [5].

У свою чергу Наукова Репертуарна Рада Всеукрмузтекома рекомендувала 
театральним колективам скласти репертуари з революційних п’єс, спеціально пере-
кладені на польською мовою, для пропаганди комуністичних ідей серед польського 
населення. В революційному списку фігурували такі твори: «Комуна», «Каменяр 
(Башта комуни)», «Квіти землі», «До сонця», «Новий фронт», «В старій роті», «Фа-
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брикант і робітник», «Взяття Бастилії», «Вовки» та інші [7]. На ряду з вищезгаданим 
театральним репертуаром був складений список п’єс, рекомендованих Науковою Ре-
пертуарною Радою Всеукрмузтекома до постановки в день 5-ої річниці Жовтне-
вої революції, наприклад: одноактні («Син комунара», «Жовтень», «Вождь рево-
люції», «Останній день Паризької комуни»...), двоактні («Наш спільний ворог», 
«Дочекались своїх», «Від старого до нового»...), трьохактні («Фабрикант і робіт-
ник», «Взяття Бастилії», «Вовки»...), чотирьохактні («Зорі пролеткульта», «Зоря», 
«Боротьба»...), п’ятиактні («Спартак», «Ткачі», «Великий комунар»...)[]. Назви п’єс 
свідчать про те, що згадані рекомендовані до виконання постановки цілком відповіда-
ли ідеології компартії. Не випадково одне із гасел молодіжного театру того часу звучало 
наступним чином: «Театр – зброя для виховання мас!..» [4].

Отже, після перемоги Жовтневої революції більшовицька влада почала ви-
користовувати театр як компартійний засіб ідеологічного впливу на народні маси, та 
формування світогляду польського населення на території УСРР.
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ЗАВИСИМОСТЬ РИСКА РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 
ОТ ГРУППЫ КРОВИ СИСТЕМЫ АВО

Ключевые слова/Keywords: инсульт/stroke, эритроциты/red blood cells, груп-
па крови АВО/ABO blood groups, заряд клетки/surface charge

Цереброваскулярные заболевания являются актуальной медицинской и 
социально-экономической проблемой. В Российской Федерации ежегодно происхо-
дит около полумиллиона случаев ишемического инсульта. За последнее десятилетие 
отмечается неуклонный рост показателей заболеваемости и смертности от инсульта 
среди лиц трудоспособного возраста. [4, с.5]

Среди причин стойкой утраты трудоспособности у населения, старше 60 лет, 
преобладают острые нарушения мозгового кровообращения. В посторонней помощи 
после перенесенного инсульта нуждаются около 30% пациентов. Значительная часть 
заболеваемости инсультом представлена инфарктом мозга, частота которого в 4 раза 
превышает частоту геморрагического инсульта. [3, с.13]

Роль генетической предрасположенности к возникновению у человека 
различных заболеваний не отрицается научным сообществом и обоснована ре-
зультатами многочисленных исследований. Групповая принадлежность крови 
человека, в числе прочих факторов, также может являться фактором риска разви-
тия таких заболеваний как инфаркт миокарда и ишемический инсульт. [5,с.150;6, 
с.49; 8,с.75; 10, с.57]

Целью данного исследования являлось изучение распределения групп крови 
системы АВО у больных с ишемическим атеротромботическим церебральным ин-
сультом в Братском районе Иркутской области.

В группу опыта вошли 76 пациентов, проходивших лечение в неврологи-
ческом отделении ГБ №5 г. Братска в период 2006-2009г, с ишемическим, атеротром-
ботическим инсультом. Критериями постановки диагноза являлись: характерная 
клиническая картина заболевания, верификация инструментальными методами об-
следования (компьютерная томография головного мозга, эхо-кардиография, УЗДГ 
сосудов шеи), данные секции. Случайным образом были отобраны 464 человека, со-
ставившие группу контроля. При отборе пациентов для группы контроля не придава-
лось значения возрасту, полу, анамнезу цереброваскулярных заболеваний, поскольку 
за счет данной когорты предполагалось имитировать среднее нормальное распреде-
ление групп крови АВО в популяции. Все участвующие лица предупреждены о ха-
рактере и целях проводимого исследования, получено необходимое согласие.

Анализ групповой принадлежности крови проводился с помощью 
стандартных цоликлонов производства ООО «Медиклон» г. Москва.
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Достоверность полученных различий оценивалась с помощью критерия 
Стьюдента для независимых выборок.

Встречаемость группы крови B (III) среди лиц, перенесших ишемический 
инсульт выше, чем в контрольной групп: 36,84% и 22,41% соответственно (достовер-
ное различие при р<=0,05).

Встречаемость фенотипа AB (IV) составила 11,84% и 6,03% для опытной и 
контрольной групп, соответственно. Оценить достоверность подобного различия в 
проведенной работе не представляется возможным по причине малой встречаемости 
данного фенотипа в популяции, что требует значительно большей выборки в отно-
шении опытной группы. При использовании вспомогательной переменной Фишера 
можно утверждать, что частота встречаемости AB (IV) группы крови у лиц с ише-
мическим инсультом будет находиться в пределах от 5,57% до 19,84% (при р<=0,05). 
Поэтому, совершенно исключить повышенный риск возникновения ишемического 
инсульта у людей с AB (IV) группой крови нельзя.

Немаловажное значение в процессе развития ишемического инсульта игра-
ет состояние свертывающей системы крови, эндотелия, и устойчивость клеток кро-
ви к агрегации. В физиологических условиях, одним из факторов, обеспечивающих 
агрегационную устойчивость эритроцитов в кровотоке, является отрицательный 
электрический заряд их поверхности. Формируется данный заряд за счет молекул 
сиаловой кислоты, расположение которой на поверхности клетки, в свою очередь, 
зависит от типоспецифичных антигенов АВО. [11,с.606; 12,с. 3675; 13,с. 1573]

В ранее проведенных работах удалось показать относительное различие меж-
ду величинами электрического заряда эритроцитов разных групп крови АВО. Таким 
образом, электрический заряд эритроцитов В и АВ групп крови оказался выше, чем 
у прочих. [1,с.95; 2,с.160]

Здесь стоит отметить, что в виду имеется среднее значение электрического 
заряда. Поскольку в кровотоке постоянно находятся эритроциты разного возрас-
та, то их электрический заряд у конкретного индивидуума будет варьировать в 
определенных пределах.

Известно, что ишемический инсульт, возникающий на фоне церебраль-
ного атеросклероза, возникает чаще прочих подтипов. Прогрессирование атеро-
склероза приводит к морфологическому изменению сосудистой стенки, разруше-
нию эндотелия, обладающего в норме отрицательным электрическим зарядом. 
[7,с.20; 9,с.65]

Поврежденная сосудистая стенка теряет часть отрицательного электрического 
заряда, вплоть до его инверсии. Таким образом, относительно высокий электрический 
заряд эритроцитов в данной ситуации выступает дополнительным фактором риска 
в патогенезе ишемического инсульта. Эритроциты с более высоким поверхностным 
зарядом, меньше теряют его в процессе старения организма, и хорошо агрегируют к 
положительно заряженной сосудистой стенке, и друг с другом, провоцируя увеличе-
ние размеров тромба, и, как следствие, риск развития ишемического инсульта.

С учетом распространенности ишемического инсульта, высокой смертности 
и стойкой утрате трудоспособности в его исходе, дальнейшее изучение генетических 
предпосылок и факторов риска имеет большое медицинское значение для разработ-
ки эффективных программ и методов профилактики и лечения таких заболеваний.



43

Актуальные научные проблемы. Рассмотрение, решение, практика

Литература
1. Голубков В.В. Особенности электрофоретической подвижности эритроцитов 

системы групп крови АВО. Врач-аспирант. 2014; 1.1(62) 155-161
2. Голубков В.В. Оценка различий в электрических свойствах мембран эритроцитов 

разных групп крови системы АВО. Журнал научных публикаций аспирантов и 
докторантов. 2011; 9: 92-96

3. Гусев Е.И., В.И.Скворцова. Ишемия головного мозга. Москва: Медицина, 2001.
4. Гусев Е.И., Скворцова В.И., Стаховская Л.В. Проблема инсульта в Российской 

Федерации: время активных совместных действий. Журнал Неврологии и Пси-
хиатрии имени Корсакова. 2007; 8: 4-8

5. Дранник Г.Н, Дизик Г.М. Генетические системы крови человека и болезни. Киев: 
Здоровья, 1990

6. Мешалкин Е.Н., Окунева Г.Н., Власов Ю.А. и др. Группы крови систем АВО и Rh 
у больных сердечно-сосудистой патологией. Кардиология. 1981; 4: 46-50

7. Панченко Е.П., Беленков Ю.Н. Характеристика и исходы атеротромбоза у 
амбулаторных больных в Российской Федерации (по материалам международ-
ного регистра REACH). Кардиология. 2008; 2: 17-24

8. Рафалович М.Б., Мазурова А.М., Минаева М.Н., Бессонова Г.А., Зильберт Н.И., 
Тарала Г.Т. и др. Группы крови АВО как фактор риска ишемической болезни 
сердца и артериальной гипертонии у различных этнических популяций. Врачеб-
ное дело. 1980; 9: 72-75

9. Суслина З.А., Танашян М.М., Лагода О.В. Атеросклероз и ишемические наруше-
ния мозгового кровообращения. Атеротромбоз. 2009; 2(3): 60-67

10. Чиныбаева А.А. Распределение эритроцитарных антигенов у больных с 
церебральным инсультом. Журнал Неврологии и Психиатрии имени Корсакова. 
2005;13: 55-57

11. Abramson H.A., Laurence A.D, Moyer S. The electrical charge of mammalian red blood 
cells. The journal of general physiology, 1936; 19(4): 601-607

12. Cohen M. ABO blood group glycans modulate sialic acid recognition on erythrocytes. 
Blood, 2009 114: 3668-3676

13. Fabry T. L. Mechanism of erythrocyte aggregation and sedimentation. Blood. 1987; 70: 
1572-1576



44

Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka 

SEKCJA 28. TURYSTYKA. (ТУРИЗМ)
ПОД- СЕКЦИЯ 1. История.

Uliganets Sergei
Kyiv Taras Shevchenko National University

uliganez@ukr.net
Melnyk Ludmyla

Candidate of Geographic science ,Research Associate, Research Laboratory 
“Regional economic and policy problems”, 

Kyiv Taras Shevchenko National University
Khomenko Kateryna

Taras ShevchenkoNationalUniversityofKyіv

THE IMPORTANCE OF THE LOST ATTRACTION SIN  
THE TOURISM SPHERE OF KYIV

Topicality of the article – On the basis that every day in Ukraine and, particularly, in 
Kyiv many authentic objects of cultural heritage are being destroyed, studying the ways of pres-
ervation and restoration of lost monuments is of great importance. There are raised concerns 
about the recent reconstruction of Andriivskiiuzviz which led to complete alteration of the given 
territory and on-going construction works on the territory of Gostynnyidvir. This article is topi-
cal because of fast disappearance of historical and cultural monuments every day.

The aim of this article is to study lost monuments of Kyiv, problems of their preservation and 
the prospects of their use, features of their restoration and reconstruction, and opportunities of using 
lost monuments in tourism and recreational activities.

The object of thearticle is the lost monuments of Kyiv.
Subject of the study includes features, characteristics of the lost monuments, preservation 

and use of those objects in tourism.
This article sheds a new light on a necessity of lost architectural heritage records, which is the 

task that has been on agenda for several decades. Yet in 1920’s H. Lukomskyi wrote about barbarian 
shootings by the Bolsheviks in Kyiv monuments during so-called civil war. Although, his colleagues 
could foresee what the Bolshevik government would do to most outstanding Kyiv monuments during 
1930’s.

Kyiv is a unique urban formation with a balanced combination of architecture dominants, 
natural landscape and block construction. The total area of Kyiv is 820.5 sq. km, where historical con-
struction takes 60 sq. km, which is 20 per cent of total construction area – 300 sq. km.

Kyiv monuments differ in types and categories of protection; one object can be the monu-
ment of history, architecture and art at the same time, therefore the number of objects under protec-
tion will differ from that of monuments.

On the territory of the historical centre there are 3547 objects under protection, which are 
on national record, including 428 monuments ofall types of national value, 1995 – local value, 1363 – 
newly discovered monuments, 278 – lost monuments. When we know the total number of Kyiv monu-
ments, their area and the number of lost monuments we can find percentage of land which is occupied 
by lost monuments in relation to all monuments. That is 4.7 per cent. This number may appear insig-
nificant, not taking into account that it increases every year. [6]
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Historical past of Kyiv is told by historical monuments, the total number of which is on 
record – 1629, including 156 of national value, 1237 of local value, and 236 newly discovered. Larger 
share of those monuments are monuments of necropolis – 1030 monuments of art, which include 
monumental paintings on facades, monumental sculptures, gravestones, etc. 314 of them are on the 
record. 51 monuments of them are included to UNESCO World Heritage Sites (these are monuments 
of famous Kyiv-PecherskLavra and Saint-Sophia Cathedral)

Kyiv was a sacred city for the whole east Slavic world, due to the large number of monasteries 
and temples. Political cataclysms, which the city faced in 20th century, led to total destruction of 
architectural monuments. Starting from 1920’s approximately 70 temples were destroyed. Now 
110 architectural monuments are on the record.

30 monuments of unique complex of 18-19th centuries fortress buildings are on the record.
Throughout the history many generations of outstanding architects worked in Kyiv using 

different styles, which in the end created its unique image. From our point of view, information about 
the number of monuments of city created by each person is quite interesting, althoughit is not directly 
connected with their personal contribution to the urban net.Preserved cultural heritage of Kyiv includes 
20 monuments by AndriiIvanovychMelenskyi; 29 by PavloIvanovychSparro; 12 by VikentiiIvanovych 
and OleksandrVikentiiovychBeretti. Most active architects in late 19th – early 20th centuries were 
OleksandrYakovychShyle – 23 objects, AndriiKindratovych Krauss – 81 objects, Nikolaievy father 
and son – VolodymyrMykolaiovych – 90 objects and IpolytVolodymyrovych – 11 objects, Vladysl
avVladyslavovychHorodetskyi– 11, PavloFedorovychAleshyn – 19, OleksandrVasyliovychKobelev – 
19, Valerian MykytovychRykov – 21 monuments. Period of soviet retrospectivism (1940-1950’s) in 
architectural heritage of Kyiv can be illustrated in works by AnatoliiVolodymyrovychDobrovolskyi – 
13 objects, and OleksandrIvanovychMalynovskyi – 11 objects, among which buildings that are on 
the record are inKhreshchatyk ensemble. At the same time there is another, sad statistic of destroyed 
monuments. For the period of keeping the List of monuments of history and culture three objects of 
national value, 43 objects of local value, and 59 newly discovered objects were demolished. [7]

During almost entire its existence Kyiv served as a mecca for pilgrims. Sacred monuments 
still have significant value as religious, historical, architectural, and ethnic objects. However, a large 
number of sacred monuments were destroyed during WWII, soviet times and some of them are being 
destroyed nowadays. Pursuing the aggressive policy towards the use and restoration of historical 
monuments and destroying them we form a negative image of our country. On the basis of lost tourist 
monuments and moreover the restored monuments excursion routes can be organized. Making a 
route on sacred monuments of Kyivit would be reasonable to include sites where earlier lost sacred 
objects were.

Conclusions
In this article lost monuments of Kyiv, problems of their preservation and use, and the 

features of renovation and restoration were studied.
Article presents general characteristics of monuments of Kyiv. Separately characteristics of 

lost monuments of ‘Upper town’ and ‘Lower town’ are given.
It was stated that on the territory of the historical centre there are 3547 objects under 

protection, which are on national record, including 428 monuments ofall types of national value, 
1995 – local value, 1363 – newly discovered monuments, 278 – lost monuments.

On the territory of ‘Upper town’ and ‘Lower town’ there are 30 main objects, and 
approximately 200 lost monuments of city value. The paper contains Kyiv city plan of 1930’s, which 
shows monuments of national value. There is also a detailed description of several monuments such 
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as: ‘Upper town’ (Desiatynna church, Vasylivska (Triokhsviatytelska) church, Irynynskyi monastery, 
Lviv gate, Golden gate), ‘Lower town’ (Church of the Nativity, Sts. Constantine and Helen’s church, 
Bohoiavlenska church of Brotherhood monastery).

Negative consequences of destruction and wrong reconstruction of tourist and recreational 
objects were presented. The possibilities of lost monuments use in tourist activities and creation of 
routes which would include those objects were also studied. Single lost monuments and some restored 
ones are only included in tourist route if they fit thematically and physically.

Selecting monuments which we would include in lost ones we established following criteria 
for the monuments:

Firstly, each object must have high historical and cultural value, i.e. meet the following 
requirements:

• have a great influence on cultural, architectural, town-planning, art development 
during long-term period;

• be directly connected with historical events, ideas development, famous people, 
which significantly contributed toa course of national historical events and 
development of culture and art;

• represent a masterpiece of creative genius, and to be a seminal piece of art of 
famous architects or other artists;

• be a unique piece of art of lost culture or style.
This first principle means that in case of preservation of an object which meets criteria 

mentioned above it will be included in National register of stationary monuments of Ukraine as 
an architectural monument of national value. In other words, we cannot understand the history of 
Ukrainian architecture without those objects.

Secondly, an object must be, if not completely destroyed,at least ruined, so over 50 per cent 
of its above-ground part is lost.

Thirdly, we must have a clear image of an object as it was earlier. To achieve that there must 
be a source base of old photos, drawings, engravings, lithography, blueprints, detailed descriptions, 
results of research, etc.

A loss coefficient was calculated to find main quantitative characteristics of lost objects of 
Kyiv architectural heritage. The loss coefficient (%)was calculated as a ratio of a number of present 
architectural monuments of national value to a number of lost architectural monuments, by this 
formula:

Q = QLx100%/QP,
where Q – loss coefficient; QL – a number of lost monuments of architectural heritage; QP – a 

number of preserved architectural monuments of national value.
If we take numbers from national record of monuments in Kyiv territory and insert them in 

the formula we will get Q = 254x100%/4910, therefore loss coefficient of Kyiv is 5.17%.
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ПОД- СЕКЦИЯ 2. Теоретические и методологические основы.
Матюшенко Р.В.

Старший викладач кафедри технології  
харчування і ресторанного бізнесу НУХТ

МАРКЕТИНГ ТУРПРОДУКТУ

Маркетинг тур продукту як ринкова концепція керування спрямована на за-
доволення потреб туриста в подорожах і відпочинку. Як правило, мета системи ту-
ристичного маркетингу виражається наступними альтернативними варіантами:

• підвищення рівня споживання тур продукту;
• досягнення максимальної споживчої задоволеності;
• надання максимально різноманітних асортиментів тур продукту;
• максимальне підвищення якості відпочинку й рекреації.
Серед якісних цілей туристичних компаній найважливішими є ті, які ве-

дуть до підвищення їхнього престижу й підсилюють їхню соціальну вагомість. Це 
економічні досягнення як у власній країні, так і закордонних ринках, позитивний 
вплив на зайнятість і стан ринку праці, підтримка освітніх, культурних, спортив-
них та інших соціальних програм. До кількісних цілей туристичних компаній на-
лежать: обсяг прибутку; обсяг продажів у грошовому й натуральному вираженні; 
продуктивність праці на одного працюючого; збільшення частки ринків, займаних 
компанією (по країнах, продукту або сегменту ринку). Зараз у комерційних колах 
спрощують вибір і ранжирування кількісних цілей. На цій оснві зявився афоризм, 
що «вибір мети фірми – це вибір між високою нормою прибутку сьогодні й високою 
часткою ринку завтра». Це вислів не позбавлений логічного і економічного змісту, 
але воно спрощує проблему.

Практичний маркетинг турпродукту націлений на вирішення наступних за-
вдань туристичної індустрії:

• обґрунтування необхідності надання продуктів шляхом виявлення сього-
денного або потенційного попиту на них;

• організацію дослідницьких робіт з розробки проектних турів або інших 
послуг, що відповідають потребам клієнтів;

• координацію й планування організаційної маркетингової стратегії просу-
вання й продажу тур продукту й фінансової діяльності компанії;

• удосконалювання методів маркетингової стратегії продажу тур продукту 
й просування на ринку;

• регулювання й напрямок усієї діяльності туристичної компанії для досяг-
нення генеральних цілей бізнесу.

На основі викладеного, можна стверджувати, що мета туристичної компа-
нії – це те, що вона хоче досягти в кінцевому результаті, а завдання – це те, що треба 
зробити для досягнення мети.

Завдання маркетингового тур продукту – оцінити клієнта, якість тур про-
дукту й конкурентоспроможність компанії, яка його пропонує. Індустрія туризму за 
своїми основними характеристиками не має принципових відмінностей від інших га-
лузей. Тому всі істотні положення сучасного маркетингу можуть бути повною мірою 
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застосовані для туристичного маркетингу. Але у туризмі є своя специфіка яка від-
різняє його від інших форм виробництва і торгівлі, а саме, вона реалізує тур продукт. 
Частка послуг якого становить 60%, а товарів – 40%. Також має особливий характер 
споживання тур продукту у місці його створення.

У світовому туризмі результатом діяльності є пропозиція тур продукту. По 
суті, турпродукт – це кільцева послуга, що задовольняє різні потреби туристів і під-
лягає оплаті з їхнього боку. Наряду з загальними характеристиками послуг, тур про-
дукту властиві свої відмінні риси, а саме:

• попит на тур продукт надзвичайно еластичний стосовно рівня доходу й 
цін, але багато в чому залежить також від політичних і соціальних умов;

• у зв’язку із сезонними коливаннями попиту присутній феномен насичен-
ня, в наслідок чого виділяються туристичні зони такі як «сонце – море», 
це курорти Криму, Кіпру, Туреччини, Болгарії тощо; також «відпочинок – 
лікування», це курорти Карлові Вари, Трускавець тощо; «спорт» – гірсько-
лижні курорти, Чехія, Болгарія, Швейцарія тощо;

• пропозиція туристичних послуг відрізняється негнучким виробництвом. 
Вони можуть споживатися (надаватися) тільки безпосередньо в місці їх 
створення. Готель, аеропорт, база відпочинку не можуть бути перенесені 
наприкінці сезону в інший регіон. Вони не можуть повною мірою присто-
суватися в часі й у просторі до зміни попиту;

• тур продукт створюється зусиллями багатьох компаній, кожна з яких має 
власні методи роботи, специфічні потреби і різні комерційні цілі;

• не може бути досягнута висока якість тур продукту при наявності навіть 
незначних недоліків оскільки саме обслуговування туристів складається із 
дрібних деталей.

Як бачимо туристичний маркетинг – це серія основних методів і прийомів, 
вироблених для дослідження, аналізу й рішення поставлених завдань, головне, на що 
повинен бути спрямовані ці методи й прийоми, – виявлення можливостей найбільш 
повного задоволення потреб людей з погляду психологічних і соціальних факторів, 
а також визначення способів найбільш раціонального з фінансової точки зору ве-
дення справ туристичними компаніями, що дають змогу ураховувати виявлені або 
сховані потреби в тур продуктах. Такого роду потреби можуть визначатися різними 
мотивами: відпочинок, розваги, оздоровлення, навчання, паломництво до релігійних 
святинь, спорт – або іншими мотивами, які часто є в підприємницьких груп, родин, 
різних місій і союзів.

Формування тур продукту і його реалізація найтісніше пов`язані з поняттям 
«туризм», видом туризму й концентрацією його розвитку. Не можна розуміти під ту-
ризмом тільки потреби в зміні місць перебування. Туризм освоює природні блага, що 
перебувають у вільному стані і поєднуючи їх із іншими в матеріальній і нематеріаль-
ній формі, підготовляє до споживання. Ціль створення турпродукту – задоволення 
конкретних потреб у рамках відновлення працездатності людей та їхнього оздоров-
лення. Саме це є основною місією туризму. Подорож допомагає змінити повсякденну 
обстановку, збагачує знаннями, сприяє фізичній підготовці.

Для споживачів тур продуктів обсягом діяльності в подорожі є рекреаційна 
корисність, яка може задовольнити в потрібний період їхні проблеми. Саме рекреа-
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ційна корисність, природні ресурси – море, сонце, гори, рослинність тощо,є послуга-
ми які являють споживчу вартість.

Для створювачів тур продукту існують такі самі споживацькі вартості. Для 
їх реалізації треба особливим чином створювати систему виробництва. Особливість 
цієї діяльності визначається специфічними потребами споживачів – ночівлі, харчу-
вання, розваги, географічним середовищем, в якому відбувається створення й спо-
живання курортних благ (морський берег, море, місцевість), використання знарядь 
праці – готелі, санаторії, транспорт. Отже, сукупна споживча вартість являє собою 
продукт вкладеної туризм праці.

Турпродукт не існує в конкретній речовинній формі, він являє собою сукуп-
ність певної кількості та якості товарів і послуг рекреаційного характеру, підготов-
лених у даний конкретний момент для реалізації споживачам. Для конкретного спо-
живача турпродукт носить абстрактний характер, він складається із благ, джерела 
яких перебувають як у речовинній (курортний продукт, споруда інфраструктура), 
так і в нематеріальній формі (послуги, навколишнє середовище, кліматичні умови). 
Об`єднання всіх цих благ є об’єктивною необхідністю тому, що споживач не може за-
довольнити свої різноманітні потреби у відновлення життєвих сил і здоров`я тільки 
за рахунок одного виду курортних або турпродуктів, а тільки в комплексі й при цьо-
му – в певній обстановці. Турпродукт сприймається споживачами як «пакет послуг» 
і як єдине ціле. Якщо цей «пакет» не укомплектований і вньому відсутні які-небудь 
корисності, то корисність інших переваг може втратити своє значення.

Наявність унікальних об’єктів у тур продукті гарантує йому високу кон-
курентоспроможність. Узагальнюючи вищесказане, робимо висновик, що тур про-
дукт являє собою сукупну споживчу вартість із рекреаційним ефектом, що існує у 
формі конкретних туристичних і курортних продуктів, які зроблені і є в наявності 
в цей момент для споживання в певному природному й суспільному середовищі. 
Все це дає уявлення про особливості діяльності в туризмі й рекреації про додаткові 
блага – транспортування, проживання, розвага, лікування, реклама, пропаганда, 
інформація тощо.

Якщо розглядати турпродукт як пакет благ, що може задовольнити рекреа-
ційні потреби, то при його створенні розроблювачам пропонується сприйняти ідею 
на трьох етапах.

Перший етап. Спочатку треба визначити, який продукт буде здобувати спо-
живач оскільки споживач насамперед сподівається поправити своє здоров`я, розва-
житися, задовольнити інші потреби. Для тур продукту це є його основою – тран-
спорт, проживання, розвага, лікування.

Другий етап. На якому розроблювач повинен зробити тур продукт готовим 
для реалізації й привабливим для клієнтів. Для цього повинні бути витримані на-
ступні вимоги:

• мати набір різноманітних послуг, що варіюються;
• мати певний рівень якості;
• мати продуманий імідж;
• бути підкріпленим рекламою, інформацією й пропагандистськими заходами.
Третій етап. Заключний, на якому створений продукт треба підкріпити га-

рантіями того, що споживач обов’язково матиме обіцяні вигоди в повному обсязі, а 
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якщо туристична компанія по різним причинам не зможе задовольнити всіх очіку-
вань, то втрати споживача будуть повністю компенсовані.

На цьому етапі можна підкріпити тур продукт гарантіями: повноти та якості 
заявлених послуг; повертання грошей у випадку під час подорожі; можливості зни-
жок або розстрочки платежу тощо.

Виходячи з вищенаведеного очевидно, що сутність туристичного продукту 
й особливості його пропозиції на ринку туристичних і рекреаційних послуг варто 
враховувати, що:

• тур продукт – поняття комплексне, його елементи взаємодоповнюючі, не-
достатня якість одного з них негативно впливає на всі пропозиції;

• тур продукт має свою «визначеність», він створюється водночас з спо-
живанням і нерухомий у часі та просторі, фактично відсутня можливість 
створювати його запаси, навіть якщо попит на нього можна було б запро-
грамувати;

• особливість тур продукту полягає в тому, що його створення збігається 
з часом споживання, не можна турпродукт накопичувати або складувати 
для того,щоб пропонувати пізніше. Наприклад, не можна не використа-
ний сьогодні одномісний номер пропонувати для двох ночівель на на-
ступну ніч;

• тур продукт не можна перетворити в предмет для того, щоб демонструвати як 
товарний зразок його потенційним споживачам, стимулюючи відвідування 
того або іншого туристичного регіону Потрібен особливий підхід до реклам-
них і пропагандистських заходів тур продукту. У цьому підхід до рекламних і 
пропагандистських заходів тур продукту. У цьому сенці щонайкраще зареко-
мендували себе туристичні ярмарки, конференції, презентації;

• для споживання тур продукту споживач має долати певний простір. Тому 
при реалізації маркетингових програм у туристичному бізнесі слід врахо-
вувати існування великої взаємозамінної конкуренції, тобто можливості 
зробити заміну туризму іншими видами діяльності рекреаційного харак-
теру на ринку, а також заміну самих складових елементів тур продукту;

• попит на турпродукт є еластичним тому, що структура й рівень споживання 
турпродукту швидко змінюється під вплином цін на товари й послуги. Крім 
того, попит концентрується за чаом – у короткострокових курортних, ту-
ристичних сезонах і за місцем – у певних центрах, туристичних районах.

Проблемою тур продукту і його структур займалися вчені ряду країн, деякі 
автори запропонували власні підходи до класифікації складових елементів тур про-
дукту. В цьому контексті виділяються шість груп елементів:

• транспортний засіб, використовуваний для пересування до місця призна-
чення;

• транспортний засіб, використовуваний на місці;
• форма надання житла;
• тривалість відпочинку;
• маршрут подорожі;
• показники мобільності.
Елементи тур продукту поділяються на первинні (базові), вторинні і додаткові.
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Первинні це основні, до них належать транспорт, форма доставки, прожи-
вання, харчування, лікування, дозвілля. Способи придбання тур продукту тощо.

Вторинні, до них належать матеріально-технічна база, устаткування й осна-
щення місць відпочинку й подорожі.

Додаткові включають в себе:театри, магазини, музеї, екскурсійне обслугову-
вання, місця для ігор і розваг тощо.

В цьому контексті виділяють класифікацію, в основі якої лежить визначення 
рекреаційних ресурсів як усіх природних елементів і особливостей людської діяль-
ності або вироблених продуктів, які можуть спонукати до подорожі, не пов’язаної з 
комерційними або іншими специфічними цілями:

• сукупність різних водних ресурсів: моря, озера, ріки, термальні джерела, 
гейзери, льодовики, області снігів;

• фактори, пов’язані з елементами наземної географічної морфології;
• різноманітні елементи, пов’язані із внутрішньою природою людини: інтер-

еси до нового; елементи пов’язані з розвитком людського фактора;
• елементи, пов’язані з людською діяльністю в усіх індустріях.
З наведеного очевидно,що підходи до класифікації елементів, що становлять 

тур продукт, різноманітні й суперечливі. Сам тур продукт може бути визначений за 
допомогою використання різних варіантів класифікації ресурсів і врахування їх при 
аналізі самого тур продукту.

Найбільш загальний підхід до угрупування ресурсів туристичної індустрії 
пропонується Всесвітньою туристичною організацією, а саме:

• природні багатства;
• енергетичні багатства;
• «людський фактор» – демографія, умови життя, традиції, звички й схиль-

ність населення стосовно туристичних послуг культурні аспекти;
• Інституціональні, політичні, юридичні й адміністративні аспекти;
• Соціальні аспекти: соціальна структура країни, участь громадян країни в 

керуванні державою, співвідношення між робочим часом і часом відпо-
чинку, наявність оплачуваної відпустки, рівень і традиції в індустрії осві-
ти, охорони здоров`я відпочинку;

• транспорт, зв’язок, специфічна інфраструктура індустрії відпочинку;
• економічні й фінансові аспекти.
Узагальнюючи вищенаведене, можемо зазначити, що аналізуючи тур про-

дукт за основними складовими, необхідно врахувати: всі вони повинні забезпечити 
тур продукту споживчу цінність, що повною мірою залежить від ступеня задоволен-
ня рекреаційних потреб.
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