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ASTRONOMY
ПОХОДЖЕHНЯ ПЛАНЕТ СОHЯЧHОЇ СИСТЕМИ
Камша В.П.
кандидат технічних наук, пенсіонер,
останнє місце роботи – Львівське відділення Інституту Економіки АН України

ORIGIN OF THE SOLAR SYSTEM PLANET
Kamsha V.
doctor of technical sciences, pension, last work – Lvov department
Economic Institute AN Ukraine
Анотація
Пропонується розв’язок головних проблем космогонії, які досі стоять на перешкоді встановлення історії виникнення та розвитку планет сонячної системи: як саме виникають газово-пилові туманності навколо зірок; яким чином загальний момент обертання системи майже цілком зосереджується в планетах,
тоді як загальна маса – в зірці; що є причиною поділу планет на дві групи, які кардинально відрізняються
одна від одної майже за всіма властивостями. Запропонований розв’язок цих проблем дав змогу пояснити
причини всіх розбіжностей, які існують між обчисленими академіком Шмідтом відношеннями мас і відстаней сусідніх планет, для випадку їх породження з газово–пильової речовини, та відповідними значеннями цих понять у сонячній системі.
Abstract
The author proposes a solution to the main problems of cosmogony which still stand in the way of establishing
a clear history of the origin and development of the planets in the solar system: how do gas-dust nebulas form
around the stars; how is the total rotational moment of the system is almost entirely concentrated in the planets
whereas the total mass is concentrated in the star; what is the reason for the division of planets into two groups
that fundamentally differ from one another in almost all their properties. The proposed solution of these problems
explains the differences between Schmidt's calculations of the mass and distance ratios of neighboring planets for
the case of their gas-dust nebula origin and their actual values in the solar system.
Ключові слова: Астрономія, сонячна система, планети, газово-пилові туманності, різниця Шмідта,
космогонія.
Keywords: Astronomy, solar system, planets, gas-dust nebulas, Schmidt difference, Cosmogony.
Наукове дослідження походження сонячної
системи почалося зі створення різних гіпотез, котрі
повинні були пояснити як виникла сонячна система
і досягла сучасного стану. Автори численних космогонічних гіпотез не враховували реальну складність процесу утворення сонячної системи, намагаючись пояснити її походження, виходячи з якої-небудь однієї, а в кращому випадку з декількох її
особливостей. Таке ігнорування всіх інших факторів неминуче викликало справедливу критику і
спростування чергової гіпотези. Перехід до системного розгляду усіх відомих на той час фактів про
зірки і нашу планетну систему, зокрема Землю, був
якісно іншим шляхом наукового дослідження, застосованого Отто Юлевичем Шмідтом у космогонії.
Оскільки він працював над космогонічною теорією до початку епохи польотів у космос, то достовірних астрономічних фактів було занадто мало,
а тому йому доводилося у своїй теорії значною мірою спиратися на існуючі знання про Землю, в яких
виключалось знаходження Землі у вогняно-рідкому, а, тим більше, у плазмено-газоподібному
стані[1]. Наявність у планет цілої низки загальних
властивостей, свідчили, що інші планети повинні

були виникнути, тим же чином, що і Земля. Спираючись на ці знання академік Шмідт прийшов до висновку, що планети сонячної системи могли утворитися тільки з відносно холодної газово-пилової
речовини, що оберталася навколо Сонця (назвемо її
протопланетною речовиною). Цей факт став наріжним каменем його космогонічної теорії. Загальне
визнання цього положення перетворило його в аксіому всього наступного розвитку космогонічної
теорії [1].
Роботі Шмідта над космогонічною теорією
ставали на заваді не тільки вкрай обмежені знання
про Всесвіт, але й помилкові представлення про
планетну систему: Плутон вважався останньою
планетою сонячної системи, а не мегаастероїдом,
як це було встановлено пізніше, не було відомо й
про існування самого поясу мегаастероїдів, названого пізніше поясом Койпера, існування інших планетних систем та тому подібне. Все це вплинуло на
висновки Шмідта і тому вимагає певних корегувань
його результатів, наведених у [1].
Вихід у космос і польоти до інших планет кардинально змінили знання про планетну систему, що
дає змогу розвинути далі космогонічну теорію. Дій-
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сно, наявність загальних для всіх планет властиво- навколо Сонця необхідну кількість речовини, досстей виключає індивідуальне захоплення речовини татню для утворення всіх планет вочевидь не вдадля кожної з них: площини орбіт усіх планет порів- сться.
няно мало відрізняються одна від одної, вони блиКонтраргументом гіпотези захоплення частизькі до кругових, а напрямки обертання планет на- нок галактичних туманностей гальмуванням випровколо Сонця майже збігаються як між собою, так і мінюванням можна вважати і сам факт припущення
з напрямком обертання самого Сонця. Така кіль- захоплення Сонцем частини міжзоряної туманності
кість випадкових збігів властивостей кожної з пла- відразу ж після виникнення Сонця, який за наступні
нет неймовірна навіть у масштабах галактики, за мільярди років так жодного разу і не повторився.
припущення почергового формування планет з не- Але ж Сонце за цей час зробило більше двох десятзалежно захопленої речовини в результаті зустрі- ків обертів навколо центра Галактики, щоразу перечей Сонця з різними галактичними туманностями. тинаючи області, які рясніють туманностями. Цей
Всі можливі одноразові варіанти захоплення речо- контраргумент можна узагальнити: факт, що планевини, як і викиду її Сонцем також мають свої контр- тна система почала формуватися на ранніх стадіях
аргументи, розглянуті Шмідтом [1].
розвитку Сонця і досі це явище не повторювалося,
Ще до досліджень Шмідта було відомо, що за- сам по собі робить уразливими будь-які пояснення
хоплення речовини туманності під час зустрічі з ма- виникнення сонячної системи внаслідок випадкосивною зіркою можливо лише за випадкової зу- вих зовнішніх факторів, не пов'язаних з породженстрічі не двох, а відразу трьох об'єктів: Сонця, зірки ням Сонця або ранніх стадій його розвитку. Або поі туманності, до того ж з дуже малими взаємними родження планет відбулося внаслідок вкрай рідкого
швидкостями. Чим вище швидкість зірки щодо Со- збігу випадкових обставин, які до того ж неймовінця, тим менше час взаємодії їхніх гравітаційних рно вдало склалися відразу ж після формування Сополів, а, отже, і час та імовірність захоплення. Оскі- нця, або воно досить імовірно, щоб відбутися незальки розміри сонячної системи у кілька десятків ра- баром після формування Сонця, і тоді вже малойзів більші за відстань від Землі до Сонця (астроно- мовірно те, що до тепер ця ситуація жодного разу
мічної одиниці – а.о.), то захоплення речовини по- не повторилася. В обох випадках ми будемо змувинне відбуватися саме в цьому діапазоні. Густина шені віднести Сонячну систему до унікальних явищ
речовини в міжзоряних туманностях така, що за час Всесвіту або, принаймні, Галактики.
взаємодії зірки і Сонця може бути захоплена лише
Проте віднесення Сонячної системи до винятмізерна частина тієї речовини, яка необхідна для кових явищ Галактики суперечить фактам, що споутворення планет. Але і це ще не все.
стерігаються. Вже в часи створення космогонічної
Процес захоплення матерії у поле тяжіння теорії О.Ю.Шмідтом було встановлено, що в низці
двох зірок є оборотним. Дійсно, якщо частинка ма- найближчих зірок існують темні супутники, хоча й
терії, що знаходиться в деякому місці простору і ру- у кілька разів масивніші, ніж Юпітер, а тепер встахається з певною швидкістю, буде захоплена од- новлена і наявність планетних систем. Їхнє існунією з двох зірок, що зустрілися, то відтворення в вання також вимагає пояснення, котре ніяк не може
зворотному напрямку цього процесу, зафіксова- базуватися на малоймовірних випадкових причиного на плівку, продемонструє викидання в космос нах. Дослідження зірок після виходу у космос зняло
частинки, яка до того оберталася навколо однієї з будь які підстави вважати сонячну систему винятзірок. Уповільнення частинки матерії може відбу- ковою, бо існують і більш масивні планетні сисватися не тільки за рахунок передачі її кінетичної теми і менш масивні. Їх кількість беззаперечно свіенергії парі близько розташованих зірок, але й за дчить, що поява навколо зірок протопланетної рерахунок гальмування випромінюванням однією зір- човини є досить імовірною. Але крім розглянутого
кою. Захоплення частинок матерії галактичної ту- захоплення частини міжгалактичних туманностей,
манності шляхом їхнього гальмування променевим у принципі можливі ще два шляхи утворення протиском вимагає зміну швидкості захоплюваної час- топланетної речовини: викид речовини зіркою або
тинки за час її проходження біля зірки до швидко- одночасне утворення зірки і речовини.
сті, меншої другої космічної, тобто повну втрату кіТак, виділення кілець плазми Сонцем за досягнетичної енергії руху туманності щодо зірки. Це ви- нення ним швидкості обертання рівного першій косуває жорсткі вимоги до розмірів захоплюваних смічній швидкості було покладено в основу гіпочастинок та взаємних швидкостей туманності, Со- тези Лапласа, а викид Сонцем всієї протопланетної
нця і зірки. Однак, і за задоволення цих вимог і за- речовини у випадку проходження біля Сонця масихопленні частинки гальмуванням сонячним випро- внішої зірки розглядався у гіпотезі Джинса. Матемінюванням, вона при кожному обертанні буде матичним розрахунком було показано, що якби тапроходити значно ближче до зірки, ніж у поперед- кий викид відбувся, він міг досягнути тільки відсній раз: адже гальмування зростатиме зворотно тані, яка в кілька разів ближче до Сонця ніж орбіта
пропорційно квадратові її відстані від зірки. Меркурія. Варіант одночасного утворення Сонця і
Швидке наближення до Сонця закінчиться повним протопланетної речовини також не витримує кривипаровуванням частинки. Крім того, це буде про- тики,тому що ця речовина не могла бути розташоцес, який самосповільнюється: нагромадження час- вана у межах простору, матерія якого пішла на фотинок речовини буде все сильніше гальмувати ви- рмування Сонця шляхом стискання. Оскільки діапромінювання, тим самим перешкоджаючи захоп- метри зірок, які щойно виникли, а тим більше
ленню інших частинок туманності. Тому одержати протозірок, котрі ще мають засвітитися в наслідок
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стискання, перевищують розміри орбіт ближніх до сплощування орбіт частинок і зменшення їхньої
Сонця планет, то згадана речовина могла розташо- взаємної швидкості, дроблення буде замінятися
вуватися лише далі. В дійсності, ця відстань у ба- протилежним процесом: об'єднанням у більш вегато разів більша, оскільки Сонце виникає внаслі- ликі частинки. Цей процес і формуватиме планетну
док багаторазового стискання дуже розрідженої га- систему.
зово-пилової
туманності
галактики.
Отже
Звернемо увагу й на те, що такі висновки дійречовина, з якої утворилися планети могла бути ро- сні й для галактик, пояснюючи їхню сплющену фозташована тільки значно далі ніж сучасні планети, рму і наявність туманностей навколо них, котрі бетому для переходу на орбіти планет у цьому випа- зупинно формуються з викидів зірками плазми при
дку протопланетна речовина повинна була втра- вибухах нових та наднових зірок, зірками типу Вотити значну частину свого моменту обертання, що льфа-Райе й інших джерел. Аналіз збігів і, особсуперечить закону його збереження.
ливо, розходжень показує, що походження планет є
Всі ці суперечності були відомі на час роботи одним з варіантів кругооберту матерії в галактиках.
О.Ю.Шмідта в галузі космогонії. Вони примусили Дослідження цього процесу піднімає на новий рійого шукати можливості одержати достовірні ре- вень розуміння еволюції Всесвіту і вже тому станозультати, не залежно від того, як саме ці суперечно- вить велике наукове значення. Проте метою цієї
сті будуть зняті в наступному. Він вважав імовірні- статті є розгляд процесу виникнення планет Сонячшим захоплення речовини міжзоряної туманності, ної системи.
однак використання цього припущення означало б
Незалежно від того, чи є протопланетна речоперехід від системного підходу до розробки черго- вина залишком первинної туманності, з якої сфорвої гіпотези, що було для нього неприйнятним. мувалося Сонце, чи захоплена пізніше, або виверТому О.Ю.Шмідт почав досліджувати зміну в часі жена Сонцем, вона наділила планети сонячної сисгазово-пилової туманності, що обертається навколо теми цілою низкою властивостей. Академік Шмідт
зірки, незалежно від способу її появи навколо сві- розрахував, що маса планет за збільшення їхньої вітила. Проведені ним розрахунки показали, що на- дстані від Сонця повинна спочатку збільшуватись,
віть при хаотичному русі частинок, газово-пилова а потім зменшуватись, в наслідок чого їх послідовтуманність буде поступово перетворюватися на ність за формою нагадує своєрідну сигару, а корені
диск, а орбіти частинок одержуватимуть все більш квадратні з відстаней планет від Сонця повинні
кругову форму, напрямок руху яких превалював утворювати арифметичну прогресію. Іншими слонад іншими напрямками. При цьому тим більша ча- вами для кожної планети різниця коренів квадратстина речовини буде випадати на зірку, чим слаб- них з відстаней планети і сусідньої планети з боку
кіше виражений привілейований напрямок руху ча- Сонця повинна мати стале значення, як крок арифстинок. На початку зіткнення будуть відбуватися на метичної прогресії. Назвемо такі значення різнивеликих швидкостях і викликати дроблення части- цею Шмідта, скорочено - РШ. Таким чином, паранок. Однак частина енергії зіткнення буде перетво- метри орбіт планет Сонячної системи з позицій акарюватись у випромінюване в космос тепло, в ре- деміка Шмідта може бути надано у вигляді
зультаті чого стануть зменшуватися взаємні швид- наступної таблиці.
кості уламків і ексцентриситети їхніх орбіт. В міру
Таблиця. Значення РШ планетної системи Сонця
Планети
R факт.
√R факт.
Меркурій
0,387
0,62
Венера
0,723
0,85
Земля
1,000
1,00
Марс
1,524
1,23
Астероїди
2,800
1,67
Юпітер
5,203
2,28
Сатурн
9,539
3,09
Уран
19,191
4,38
Нептун
30,071
5,48
Плутон
39,458
6,29
Однак, властивості планет і їхніх орбіт досить
далекі від передбачених, змінюючись від планети
до планети. РШ не є величиною сталою, а послідовність мас сусідніх об'єктів Сонячної системи не
утворює сигароподібної форми. Вже О.Ю.Шмідт
звернув увагу на те, що реальні РШ між дальніми
планетами виявилися в рази більшими ніж між ближніми. Ще більша відмінність була в масах планет,
а тому він розділив всі планети на дві групи: дальні
і ближні. Тогочасна мізерність знань про Сонячну
систему не давала можливості розвинути цю теорію

РШ
0,23
0,15
0,23
0,44
0,61
0,81
1,29
1,10
0,89

Різниця двох РШ
0,08
-0,08
-0,21
-0,17
-0,20
-0,48
0,19
0,21

далі і О.Ю.Шмідт обмежився констатацією чітко
встановлених фактів: походження планет з газовопилової туманності розділеної на дві частини, що
оберталися навколо Сонця. Зі зовнішньої в багато
разів більш масивної частини утворилися дальні
планети, починаючи з Юпітера, а з внутрішньої
сформувалися ближні планети. Через відсутність
інформації про причини виникнення газово-пилової туманності та її розподілу на дві частини він відклав рішення цього питання до усунення всіх наяв-
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них розбіжностей з його теорією за рахунок одерМаси послідовності ближніх планет мають сижання в подальшому більш детальної інформації гароподібну форму, тим самим задовольняючи випро планетну систему і зірки. Але якщо Земля і всі моги до окремої газово-пилової туманності, з якої
інші планети могли сформуватися тільки з газово- вони утворилися. Тоді дальні планети, можуть бути
пилової туманності і не мають властивостей, які їм тільки утворенням другої, дальньої протопланетної
слід мати в цьому випадку, то пояснення згаданим туманності. Відмінність РШ дальніх планет одна
аномаліям, згідно О.Ю.Шмідта, слід шукати в єди- від одної та відсутність сигароподібної форми для
ному природному процесі виникнення і розвитку послідовності мас цих планет є перепоною для випланетної системи.
знання їх відповідності розрахункам О.Ю.Шмідта.
На наш час планетна система досить добре до- Проте майже нечисленні спроби одержати парамесліджена космічними ракетами, а далекий космос три існуючої сонячної системи, утвореної з однієї
вивчається не тільки через оптичний діапазон, а, й газово-пилевої туманності незмінно призводили до
у більшому чи меншому ступені, по всьому спектру глухого кута. Досі залишається не дослідженою моза межами Землі. Це дало можливість встановити жливість їх походження з двох різних протопланенові факти особливостей планет і планетних сис- тних туманностей. Тому розглянемо цю можлитем, а також породження зірок газово-пиловими ту- вість як єдиний, ще не досліджений варіант. Почманностями. Розглянемо відомі на наш час дані про немо з встановлення приналежності поясу
будову Сонячної системи з можливими причинами астероїдів до однієї з цих туманностей. Планети і
їхнього походження. Почнемо з порівняння реаль- астероїди сформувалися з газово-пилевої туманноних властивостей планет та їхніх орбіт з передба- сті, а тому на них розповсюджується закони теорії
ченнями теорії Шмідта і за їх відхиленнями спробу- ймовірності для масових процесів, за яких скількиємо відновити причини, а врешті решт і процес, небудь помітні відхилення від середнього значення
який ці причини породжує.
виключаються. Зокрема, саме тому збігаються РШ
Якщо РШ ближніх планет практично задоволь- для Венери і Марса. Це є підставою для розповсюняли теорії Шмідта, маючи лише одне відхилення, дження цього РШ і на пояс астероїдів. Оскільки РШ
котре можна пояснити, виходячи з його теорії, для ближніх планет дорівнює 0,23, то для пояса астеропари Земля - Венера, то для групи дальніх планет їдів, якщо він належав би до ближніх планет, корінь
РШ були не тільки значно більші, але й істотно від- квадратний його середніх орбіт повинен складати
різнялися для кожної їхньої пари. Як відомо, бли- суму кореня квадратного орбіти Марса і РШ
жні і дальні планети розділені поясом астероїдів. (1,23+0,23)= 1,46. Звідси радіус середніх орбіт таЦей пояс розмитий: є астероїди, що заходять усере- ких астероїдів повинен складати (1,46*1,46)= 2,13
дину орбіти Марса, і навіть Меркурія, а є такі, ор- а.о. У дійсності середній радіус астероїдів прийнябіти яких зовнішні стосовно орбіти Юпітера. Доте- тий рівним 2,8 а.о., що значно більше.
пер прийнято вважати середню відстань поясу астеЯк відомо, 97% астероїдів зосереджені в дороїдів від Сонця в 2,8 а.о.
сить вузькій смузі між 2,17 і 3,64 а.о.[2]. Більшість
Розподіл мас планет відповідає цій теорії астероїдів має період обертання від 4 до 5 років [3],
тільки для ближніх планет: Меркурія, Венери, Зе- тобто поза областю частини протопланетної туманмлі та Марса. За віддалення від Сонця їхня маса ності ближніх планет. Інші 3% астероїдів, розташоспочатку росте, а потім зменшується. Для цієї групи вані поза розглянутим поясом, також переважно напланет добре виконується і закон відстаней: РШ до- лежать до області дальніх планет. Так, до зовнішрівнює 0,23 з єдиним відхиленням для пари Венера нього для розглянутого пояса астероїдів
- Земля, де РШ=0,15. Відхилення значення РШ за відносяться, наприклад, обидві групи троянців, що
переходу від Венери до Землі також не суперечить обертаються навколо Сонця по орбіті Юпітера. Чатеорії Шмідта: орбіта планети, що формується, про- стина з них розташована приблизно на 800 млн. км.
ходить не посередині області, речовина якої йде на перед Юпітером, а частина на стільки ж позаду. Віїї утворення, а там, де розташований центр ваги ре- домі й інші астероїди, цілком розташовані в області
човини цієї області. У віддалених від Сонця облас- дальніх планет. Вочевидь, що крім відомих астеротях протопланетної туманності кількість речовини їдів існують ще невідкриті. Подальші дослідження
тим менше, чим більше відстань від Сонця, тому можуть тільки лише поповнити число астероїдів,
орбіта планети буде проходити по ближній до Со- розташованих у поясі дальніх планет. Адже чим
нця половині області її утворення. Проте у найбли- далі від Сонця знаходиться астероїд, тим важче
жчій до Сонця області кількість речовини зменшу- його знайти: він гірше освітлюється Сонцем, споється з відстанню до нього. Тому в двох найближ- стерігається на більшому віддаленні, і його видимі
чих до Сонця планет маса кожної з них менше, ніж переміщення серед зірок є меншими. Існування оку більш віддаленої, і центри ваги речовини цих об- ремих астероїдів, з орбітами, що заходять усереластей розташовані не в ближніх, а в віддалених по- дину пояса ближніх планет, можна пояснити гравіловинах областей утворення цих планет. Таке збли- таційним впливом планет, поблизу яких вони проження орбіт через зсуви в різні сторони центрів ходили. Це дозволяє вважати астероїди майже
ваги двох сусідніх шарів протопланетної туманно- цілком породженням частини дальньої протопланесті і відбувається саме між Землею і Венерою, чим тної туманності.
і викликане зменшення РШ у цьому місці таблиці.
Якби сонячна система не мала дальніх планет,
нам залишалося б тільки зафіксувати вірність теорії
академіка Шмідта, однак вони є, і не підкорюються
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висновкам його теорії. І справа не тільки в набагато ної хімічним складом, розподілом мас, РШ і відстабільших значеннях кроку арифметичної прогресії, ней до Сонця, особливістю утворення супутників і
але й у його мінливості. Обидва ці відхилення не кілець, що навіть явні натяжки не дають змоги уяможуть бути випадковими, як не можуть випадково вити собі процес диференціації єдиної однорідної
виникнути істотні перепади тиску в різних части- туманності на цю пару. Уся перерахована специнах однієї кімнати: дуже велике число газово-пило- фіка кожної з груп планет свідчить про те, що біля
вих компонентів, як і газових молекул у кімнаті ро- Сонця дійсно утворилися дві протопланетні туманбить в однаковій мірі неймовірними обидва види ві- ності з різними процесами виникнення планет.
дхилення від їхнього середнього значення. Сам Спроби представлення всієї системи планет, пороакадемік Шмідт писав з аналогічному приводу: джуваних однорідної по Шмідту туманністю, у ви"Необхідно відкинути помилкову методологію, за гляді сигароподібної їхньої послідовності призвоякою для кожного окремого явища придумується дили до колосального дефіциту мас планет, що посвоя окрема причина, замість того, щоби розгля- винні були б знаходитися між Юпітером і Землею.
нути всі різні явища сонячної системи як прояв єди- Астероїди і Марс, розташовані в цьому проміжку,
ного процесу. Як схожість, так і розходження по- ніяк не могли виконувати їхню роль, маса яких повинні випливати з природної еволюції системи." винна бути проміжної між Юпітером і Землею. Для
[1].
пояснення цього провалу в масі зазвичай придумуНа відміну від ближніх планет дальні планети ється своя окрема причина - сильне притягання
- Юпітер, Сатурн, Уран, і Нептун, а також пояс Кой- Юпітера, вибух (незрозуміло чим викликаний) міпера (включаючи і Плутон, що у часи дослідження фічної планети Фаетон, та інші спеціально придуакадеміка Шмідта вважався планетою) у цю схему мані для цього пояснення, котрі суперечать як один
не укладаються. Їхні маси, переважно, зменшу- одному, так і властивостям реально існуючої плаються за віддалення від Сонця. Виключенням є Не- нетної системи. Якщо б Юпітер, притягнув до себе
птун, що дещо перевищує за масою ближче розта- речовину ближніх до Сонця областей, то виникає
шований до Сонця Уран. РШ для цих планет не питання чому це не сталося з речовиною далі розтільки в кілька разів перевищують РШ ближніх ташованих областей, і не зашкодило Сатурну стати
планет, але і значно відрізняються один від одного. другою за масою планетою Сонячної системи. ФаКрім того, ці дві групи планет різко відрізня- етон, заповнюючи область між Юпітером і Марсом,
ються своїм хімічним складом і супутниками, а та- також не знімає проблеми, чому сам Марс менше
кож наявністю двох поясів астероїдів, що обрамля- своїх сусідів, а астероїди і Марс, які розглядаються
ють дальні планети. Дійсно, всі дальні планети ото- як залишки Фаетона, залишають без відповіді пичені надзвичайно могутніми атмосферами, що тання куди поділася переважна частина його маси,
складають переважну частину їхньої маси. У ближ- що спричинило вибух, чому Нептун істотно масивніх планет атмосфера складає мізерну частину від- ніший за Уран, тоді як у сигароподібній послідовсотка від всієї маси відповідної планети, а Меркурій ності планет він мусив би бути в кілька разів менвзагалі позбавлений атмосфери. Всі особливості ший за нього, не говорячи вже про всі інші розхозміни їхнього хімічного складу не можуть бути по- дження обох груп планет.
яснені тільки виштовхуванням легко летучих елеВсі спроби пояснити походження планетної
ментів у віддалені частини сонячної системи через системи з однієї протопланетної туманності нерозходження температур у різних ділянках прото- змінно призводили до глухого кута, як і незалежне
планетної туманності. Так, за результатами дослі- від інших утворення кожної з планет. Але ж існудження атмосфер дальніх планет Вояджерами, у вання планет сонячної системи свідчить про те, що
Юпітера гелій складає 11% об'ємних (20% - ваго- протопланетна речовина навколо зірок таки винивих), майже все інше - водень, що дуже близько до кає, і до того ж досить поширена. Наведені спросскладу атмосфери Сонця. Атмосфера Сатурна міс- тування залишають тільки один варіант, який досі
тить майже в два рази менше гелію (6% об'ємних), ніким не розглядався: кожна з цих двох груп планет
а Уран - 15% об'ємних - на третину більше, ніж на породжена окремою протопланетною туманністю,
Сонці і Юпітері, і в 2,5 рази більше, ніж на Сатурні які з‘явилися навколо Сонця в різний час. Ця ситу[4]. З позицій єдиної туманності незрозуміло, чому ація вважалася не ймовірною через те, що не вдавав атмосфері Юпітера гелію більше, ніж в атмосфері лося пояснити як зірка могла породити хоча би
Сатурна, а в атмосфері Урана його вміст знову збі- одну протопланетну туманність. Оскільки збіг плольшується. Сильно відрізняються і супутникові си- щин орбіт обох груп планет незаперечно свідчить,
стеми обох груп планет: Меркурій і Венера не ма- що походження протопланетної речовини дальніх
ють супутників, Земля з Місяцем - скоріше по- планет було таке ж саме як і ближніх, то це означадвійна планета і тільки Марс має два невеликих тиме породження планет Сонцем у два різних
супутника. Дальні планети багаті на супутники. етапи. Це ставить питання чи можуть зірки в різний
Жодна з ближніх планет не має кілець, на зразок кі- час свого розвитку надавати власній речовині швилець Сатурна. Навпаки, всі дальні планети мають дкість, що перевершує першу космічну. Такі зірки
кільця, хоча з Землі добре видні тільки кільця Сату- існують. Понад те, деякі зірки можуть надавати
рна.
своїй речовині швидкість, що істотно перевершує і
Таким чином, ми маємо дві групи планет, що другу космічну швидкість. Це зірки типу Вольфанастільки кардинально відрізняються одна від од- Райе. Вочевидь, що як досягнення другої космічної
швидкості, так і зменшення до неї не відбувається
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миттєво. Отже в ці проміжні моменти збільшення, Термоядерними реакціями починається порівняно
чи зменшення до другої космічної швидкості існу- короткий другий етап розвитку протозірок, у якому
ють перехідні періоди, в яких речовині надається функція нагрівання, здійснювана за рахунок гравішвидкість достатня для обертання навколо зірки. таційного стискання, в основному переходить до
Щоби з‘ясувати всі передумови утворення таких термоядерних реакцій.
переходів розглянемо процес розвитку зірок типу
Перехід до другого етапу розвитку протозірки
Вольфа-Райе, починаючи від їхнього виникнення з починається тоді, коли енергія термоядерних реакфрагментів туманності і закінчуючи процесом фор- цій компенсує теплове випромінювання протозірки
мування планет.
у космічний простір. Стискання протозірки продоПоділ галактичних туманностей на фрагменти вжує її нагрівати, зокрема, центральну частину, що
відбувається після того, як гравітаційне притягання різко інтенсифікує термоядерні реакції. Це викличастинок, що утворюють галактичні туманності, кається як розростанням області, у якій відбувапочне перевищувати розтяжне зусилля центру Га- ються термоядерні реакції, так і підвищенням темлактики. Викиди зірок неперервно потрапляють у ператури в центрі області. Зниження питомої ваги
розташовані по екватору Галактики туманності, речовини, спричинене його тепловим розширенням
збільшуючи їх, тому час від часу та чи інша туман- у центрі зірки, породжує конвекційний процес від
ність стає нестабільною через зростання її густини. центра назовні. Цей потік тепла, як більш потужПеревищення взаємного притягання частинок ту- ний, піднімаючись від центра до поверхні, поєднуманності одної до одної над гравітаційним притя- ється з зустрічним потоком тепла, яке виникло в наганням центра Галактики, що розтягує їх по орбіті, слідок стискання, і додатково нагріває черговий
зближує ці частинки, і зменшує розміри розгляну- шар. Коли нагрівання знизить питому вагу речотого фрагмента туманності в цілому (назвемо його вини цього шару до рівня, що поширює конвекцію
протозіркою). Оскільки розтяжні зусилля центру і на нього, тепловий потік передається до наступГалактики можна вважати незмінними, то збіль- ного шару. Просування конвекції від центра назошення взаємного притягання частинок протозірки вні продовжується все наростаючими темпами аж
викликає прискорення їхнього взаємного збли- до її виходу на поверхню. Продовження конвекції
ження: стискання є процесом, що безупинно прис- від центра протозірки до її поверхні, забезпечує не
корюється. Стискання протозірки викликає анало- порівняно швидше передавання тепла, ніж теплопгічне зростання швидкості її обертання, яке завжди ровідність на першому етапі гравітаційного стисіснує завдяки різниці скоростей руху частинок про- кання, що викликає швидке нагрівання поверхні
тозірки, котрі знаходяться на різних відстанях від протозірки. Коли температура її поверхні наближацентру Галактики, але не тільки. Потенційна енер- ється до 3500 градусів по Кельвіну, вона починає
гія частинок протозірки при їхньому зближенні пе- світитися червоним світлом, чим завершується проретворюється в кінетичну енергію, що веде до на- цес переходу протозірки у зірку.
грівання. Однак ця теплота розподіляється по проТакі виниклі зірки мають гігантські розміри,
тозірці не рівномірно: чим ближче до центра що перевершують діаметр земної орбіти, і досить
протозірки, тим вона буде вище. Це аналогічно те- швидко обертаються. Вони відрізняються від промпературі в атмосфері Землі і пояснюється тими ж тозірок також і тим, що вся їхня речовина перетвопричинами: молекули атмосфери, піднімаючись на- рена у плазмовий стан. За подальшого стискання
гору, долають притягання Землі, а тому сповільню- температура поверхні підвищується, швидкість
ються, що відповідно знижує температуру. Те ж обертання збільшується, як і конвекційні процеси.
саме відбувається з частинками протозірки, котрі Все наростаюче підсилення конвекційних процесів
долають притягання її центру, яке все більш зростає приводить до викидів плазми на гігантські відстані
при її стисканні. Безупинно зростаюча різниця тем- від поверхні у вигляді протуберанців. Переміщення
ператур між центром протозірки та її поверхнею електричних зарядів, що утворюють плазму протупороджує теплове випромінювання, спрямоване з беранців, є електричним струмом, який породжує
центру назовні. Оскільки це випромінювання підт- потужні електромагнітні поля. Взаємодія електроримується різницею температур сусідніх шарів і магнітних сил впливає на напрямок руху протубездійснюється перевипромінювання тепла, що йде з ранців. Плазмені викиди протуберанців знахоцентру назовні від кожного шару до сусіднього, то дяться не тільки, і, навіть не стільки під впливом
з одного боку, температура кожного з них трохи ме- гравітації, скільки під впливом електромагнітних
нша, ніж повинна бути за відсутності випроміню- сил, що виникають у зірці. Поки швидкість викидів
вання, а з іншого боку, дуже сильно сповільнює те- плазми з екватора зірки у напрямку її обертання не
пловий потік у кожнім з них. Внаслідок цього пове- перевищує першу космічну швидкість, падіння плархня протозірки тривалий час має температуру, яка зми до центра тяжіння завжди неминуче. Протягом
мало відрізняється від температури космічного початкового етапу розвитку зірок їхня температура
простору, а проміжні шари трохи холодніші, а тому зростає у кілька разів, а розміри у кілька разів змеі більш щільні, чим повинні були б бути за відсут- ншуються, у стільки ж збільшуючи швидкість їхності випромінювання назовні. Переважна кіль- нього обертання. Ці процеси закінчуються тим, що
кість тепла все-ж залишається у протозірці, центр швидкість викиду плазми протуберанців на екваякої нагрівається все швидше, доки не досягає тем- торі в напрямку обертання зірки іноді починає пеператури, достатньої для термоядерних реакцій ревищувати першу космічну.
протонів, а вони є основною складовою протозірок.
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Розглянемо наступний етап розвитку зірки. На викидів на орбіту навколо зірки. Необхідна для орцьому етапі плазма, що викидається зі швидкістю біталізації швидкість викиду плазми буде тим
більше першої космічної, але менше другої косміч- менше, чим напрямок викиду буде ближче до наної не може залишити область притягання зірки, а прямку обертання зірки і його місце ближче до еквпаде на неї, але якщо напрямок руху викиду пла- ватора. Швидке переміщення плазми породжує елезми змінюється електромагнітними силами, то вона ктромагнітні сили, котрі змінюють напрямок руху
може почати обертатися навколо зірки по еліптич- струменя, що викидається, зокрема, це приводить
ній орбіті. Назвемо такий процес переходу плазми до її орбіталізації. Оскільки викиди плазми відбувапротуберанців на орбіту навколо зірки орбіталіза- ються у всіх напрямках, то природно, що орбіталіцією.
зація здійснювалася лише для незначної частини
Дотепер, єдиною причиною виникнення про- викидів плазми, а їх переважна частина поверталася
топланетних туманностей вважалися тільки граві- на зірку.
таційні сили. Ще однією причиною наведеного обПлазма, що залишилася на орбіті навколо
меження гравітаційними силами було панування зірки, втрачала зв'язок з теплом, що конвективно
уявлень про найймовірніше виникнення протопла- надходить від термоядерних реакцій до поверхні
нетної туманності шляхом захоплення Сонцем кос- зірки, а тому швидко вистигала, перетворюючись у
мічної матерії. Така точка зору була викликана тим, газово-пилову суміш. Сама зірка продовжує розігщо поява протопланетної туманності шляхом ви- ріватися далі усе більш і більш швидкими темпами,
киду із Сонця ігнорувалася через колосальне розхо- нарощуючи масу газово-пилового протопланетного
дження моменту обертання планет і Сонця, адже кільця. Оскільки зростання температури зірки в ре98% загального моменту обертання Сонячної сис- зультаті її стискання викликає як підвищення швитеми зосереджено в планетах, тоді як більш 99% дкості обертання зірки, так і швидкості викиду промаси належить Сонцю. Проте, слід врахувати, що туберанців, то діапазон процесу орбіталізації плана момент який розглядається, маса Сонця була на зми збільшується, усе далі поширюючись за межі
порядок більша, а швидкість обертання була бли- екватора зірки. Тривалий час маса зірки при цьому
зька до першої космічної (першу космічну швид- практично не змінюється, тому що перенесена в
кість обертання на екваторі Сонце, як і інші зірки протопланетне кільце частина її речовини залишане може досягти в принципі, тому що протуберанці, ється мізерно малою у порівнянні з масою всієї
спрямовані в напрямку обертання зірки будуть ви- зірки.
носити з собою момент обертання тим більше, чим
Сам процес утворення протопланетних кілець
ближче до першої космічної буде швидкість обер- досить складний. Формування дальнього протоплатання на екваторі). Зауважимо, що цей факт є ще нетного кільця розпадається на цілий ряд етапів.
одним спростуванням гіпотези Лапласа: ніяка зірка Розглянутий нами етап збереження маси зірки проне може мати швидкість обертання на екваторі рі- довжується тривалий час, починаючи від досягвну першій космічній, а тому і виділяти кільця пла- нення деякими протуберанцями першої космічної
зми. Саме електромагнітні сили дають змогу пере- швидкості до другої космічної швидкості, внаслінести з зірки необхідний момент обертання на ви- док зростання інтенсивності термоядерних реакцій.
кинуту плазму. Адже ця викинута протуберанцями За цей час через практичну сталість маси зірки фов різних напрямках плазма у переважній більшості рмування протопланетного кільця відбувається в
буде падати на зірку і тільки та її частина, що вики- одну і ту ж область. Тому самий зовнішній шар данута в напрямку обертання зірки має шанси на ор- льнього протопланетного кільця за тривалий час
біталізацію. У випадку орбіталізації реактивна сила його формування міг виявитися навіть масивніше,
викиду не буде скомпенсована. Аналогічна ситуа- ніж сусідній внутрішній шар, що примикає до
ція виникає і за швидкості викиду, що перевищує нього, з якого потім сформувалася планета. У сонядругу космічну. В обох цих випадках момент обер- чній системі саме цією обставиною викликано петання зірки буде зменшуватися, однак тим повіль- ревищення маси Нептуна над Ураном, що також
ніше, чим повільніше обертається зірка. Молоді відбилося і на значенні РШ Нептуна. Отже першим
зірки продовжують стискатись, що викликає відпо- почалося утворення протопланетного кільця, речовідне збільшення швидкості обертання, масштаби і вина якого головним чином пішла на формування
швидкість викидів плазми. Орбіталізована речо- Нептуна, котре відбувалося одночасно з поповненвина утворює навіть не диск за Шмідтом, а кільце, ням цього кільця. Розглянутий етап закінчується
яке обертається навколо зірки в тому ж напрямку, тоді, коли сумарна швидкість обертання зірки і вищо і вона сама. Це значно прискорює подальший киду деяких протуберанців починає помітно перепроцес формування планет і мінімізує випадання вершувати другу космічну швидкість. Це означає
речовини на зірку, хоча і не виключає того, що ком- початок переходу зірки в стан зірок типу Вольфапоненти протопланетної речовини кільця все час- Райе. Такий перехід здійснюється поступово і яктіше зіштовхуючись між собою втрачають частину ийсь час формування протопланетного кільця проенергії цього зіткнення у вигляді тепла, знижуючи довжується навіть більш швидкими темпами, суїхні взаємні швидкості. Тому згідно Шмідту, їхні проводжуючись подальшим стисканням зірки і підорбіти починають поступово заокруглюватися, од- вищенням її температури. Процес викиду речовини
ночасно наближаючись одна до одної.
зіркою підсилюється аж до досягнення максимальОтже, електромагнітні сили є другою складо- ної температури у її центрі. Це не тільки інтенсифівою пари сил, необхідних для переходу плазмових
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кувало синтез гелію, а й викликало появу низки ін- ції. Цей етап закінчується тим, що знову стає можших термоядерних реакцій, котрі помітно зміню- ливим процес орбіталізації плазми, яка викидавали хімічний та ізотопний склад зіркової речовини ється.
[5].
До початку наступного етапу раніше сформоВ період найбільш інтенсивної втрати речо- ване протопланетне кільце далеко відсунулося, звівини випромінювання матерії в космос може дося- льнивши місце для формування наступного кільця.
гати до 1% своєї маси усього лише за одне сторіччя. Оскільки за час перебування зірки в стадії ВольфаЯкщо вважати, що викиди на стадії орбіталізації Райе, вона втратила переважну частину своєї маси,
плазми відбувалися з тією ж інтенсивністю, що і на яка викидалася головним чином у напрямку оберстадії максимального корпускулярного випроміню- тання, то результуюча всіх електромагнітних сил,
вання (стадія Вольфа-Райе), то буде потрібно котрі викидали плазму з зірки, багаторазово зменменше сторіччя, щоби на орбіту навколо зірки всти- шила швидкість її обертання. Тому з початком оргла перейти кількість речовини, достатньої для біталізації, яка формувала друге, ближнє протоплаутворення планетної системи. В дійсності, процес нетне кільце, інтенсивність цього процесу в рази
викиду плазми триває принаймні мільйони років, зменшилася. Він продовжувався у значно менших
час незначний у порівнянні з багатомільярдноріч- масштабах доти, доки швидкість викидів не зменною історією розвитку зірок. Протягом орбіталіза- шилася до першої космічної швидкості. Як уже
ції левова частка плазми падала назад на зірку або було розглянуто, ближнє протопланетне кільце в
викидалася у космос. Лише окремі, випадкові збіги подальшому перетворювалося в ближні планети,
вдалого напрямку викиду зі сприятливою орбіталі- відповідно до теорії Шмідта. Тому розглянемо
зації зміною електромагнітного поля, поповнювали тільки особливості породження планет дальнім
протопланетне кільце. Підвищення швидкості ви- протопланетним кільцем. Оскільки причини утвокидів протуберанців викликало все більшу втрату рення Сонцем обох протопланетних кілець уже роплазми зірки, порівняно з тією її частиною, що ор- зглянуті, зупинимося лише на причинах, що виклибіталізувалася, все відчутніше позначаючись на кали відмінності дальніх планет сонячної системи
зменшенні її маси. Але ж згідно законів механіки, від ближніх.
втрата зіркою частини маси пропорційно збільшуПротопланетні кільця не були тотожні з самого
вала радіуси орбіт об'єктів, які обертаються на- початку. Це викликано тим, що вони формувалися
вколо зірки. Протопланетне кільце віддаляючись на різних етапах розвитку Сонця: дальнє протоплавід зірки поступово зміщалося стосовно області, у нетне кільце формувалося набагато масивнішим
якій здійснювалася орбіталізація. Це викликало по- Сонцем з великою швидкістю обертання, а ближнє
повнення протопланетного кільця в область, яка – Сонцем, маса і швидкість обертання якого були
межувала з боку зірки, що збільшувало його роз- близькі до сучасного. Оскільки маса всіх планет раміри - наступний етап розвитку дальнього прото- зом менше одного відсотка маси Сонця, то впливом
планетного кільця. Він закінчився повним припи- на гальмування Сонця віддачею від орбіталізації
ненням орбіталізації. Подальша втрата зіркою маси протопланетного кільця можна знехтувати. Праксупроводжувалася відповідним віддаленням від неї тично гальмування Сонця визначалося викидами зі
вже сформованого дальнього протопланетного кі- швидкістю, що перевищують другу космічну. Якщо
льця.
розкласти швидкість плазми, котра викидається, за
Припинення орбіталізації плазми перетворило, правилом паралелограма на спрямовану убік оберїї потік у своєрідний зоряний вітер, який продуває, тання зірки і перпендикулярну до неї, то перпендиа тому гальмує протопланетне кільце, що оберта- кулярні складові зрівноважать один одного, залиється по орбіті - новий етап еволюції кільця. Про- шивши неврівноваженими лише складові, дотичні
дування протопланетного кільця плазмою супрово- до екватора. Сумарний результат всіх екваторіальджувалося зіткненням частинок зоряного вітру з ре- них викидів можна надати у вигляді пари сил, причовиною кільця. Це приводило до наступних кладених до двох протилежних місць екватору, та
результатів: протопланетне кільце насичувалося гальмуючих обертання Сонця. Ця пара сил збільречовиною плазми; речовина самого кільця розтя- шується з ростом кількості викидів і їхньої швидкогувалася гальмуючою силою зоряного вітру в на- сті. Через велику первісну швидкість обертання Сопрямку до зірки тим сильніше, чим ближче до неї нця, досить близької до першої космічної, орбіталівоно знаходилося; продовжувався процес утво- зація почалася за відносно невеликих швидкостей
рення дальніх планет, розпочатий з формування ре- викидів і продовжувалася до перевершення другої
човини, з якої в сонячній системі утворилися Неп- космічної швидкості. Внаслідок орбіталізація дальтун і пояс Койпера; найближча до зірки частина нього протопланетного кільця здійснювалася трипротопланетного кільця все більше наростаючим валий час. До того ж і після досягнення другої косвипромінюванням зірки викидалася в космос. У цей мічної швидкості найбільш швидкими викидами,
період швидкість викидів речовини зірки та темпе- орбіталізація практично здійснювалася в тому ж
ратура спочатку зростали, а потім почали зменшу- просторі кільця, доки масштаби викидів у космічватися. З часом зростання термоядерних реакцій ний простір істотно не перевершили масштаби орперейшло в їх сповільнення, а це викликало змен- біталізації. Таким чином, кількість речовини дальшення температури зірки та інтенсивності конвек- нього протопланетного кільця багаторазово перевищувала ближнє. Плазма, що утворювала зоряний
вітер, у період її втрати, значною мірою набирала
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швидкість, що істотно перевершувала другу косміТаким чином, протопланетних кілець у дійсночну, за рахунок швидкого обертання Сонця, а це ви- сті повинно було бути два: дальнє, утворене молокликало його сповільнення. Ближнє протопланетне дим, масивним Сонцем, що швидко оберталося і
кільце почало формуватися, коли темпи зоряного ближнє, яке виникло вже після втрати Сонцем певітру вже суттєво зменшилися і продовжували зме- реважної частини своєї маси і швидкості обертання.
ншуватися далі. Нарешті, дальнє протопланетне кі- Проте, це не виключає обміну речовиною між
льце пройшло стадію інтенсивної "продувки" зоря- двома протопланетними кільцями. Комети - пороним вітром у період утрати Сонцем переважної ча- дження дальнього протопланетного кільця. Розсіюстини своєї маси, а це зменшило першу і другу ючи свою речовину вздовж орбіти, комети утворюкосмічні швидкості в рази для тих же відстаней від ють метеоритні потоки, що живлять і ближні плацентра Сонця. Незважаючи на відносну стислість нети своєю речовиною, яка втратила летючі
цього періоду в порівнянні з періодом формування компоненти. Своєю чергою переважна частина
планет, його роль важко переоцінити. За цей час на компонента плазми - водень і гелій, повинна передесятковий порядок змінилася відстань дальнього міститися в дальнє протопланетне кільце. На копротопланетного кільця до Сонця, була знищена ристь подібної схеми говорить і хімічний склад плапрактично цілком матерія внутрішнього, самого нет. Дійсно, область Юпітера, як розташована блимасивного шару кільця, насичена речовиною Сонця жче всього до Сонця, після втрати майже всієї
та частина дальнього протопланетного кільця, яка речовини в поясі астероїдів, повинна була позбавизалишилася, згладжено розходження швидкостей у тися в значній мірі своїх основних компонентів: гашарах, чим прискорено формування дальніх пла- зів водню і гелію. Ці гази поповнили шари формунет, а також викликаний процес хімічної диферен- вання більш дальніх планет. Водень осідав в облаціації між шарами, з яких ці планети потім сформу- сті формування сусіднього Сатурна, а гелій, як
валися. Початок цього процесу відноситься ще до більш летючий, - в окраїнних шарах дальнього простадії формування дальнього протопланетного кі- топланетного кільця. Атмосфера Юпітера та інших
льця. Кінець стадії продувки відбувається вже після дальніх планет поповнювалася також за рахунок
початку формування ближнього протопланетного легколетючих газів ближнього протопланетного кікільця. За утворення цього кільця його речовина льця.
стала закривати від світлового гальмування дальнє
Тривале існування зоряного вітру Сонця, коли
протопланетне кільце, що викликало в ньому па- воно проходило стадію Вольфа-Райе, дозволяє подіння температури, яка зменшувалася вже й до того яснити і всі інші відмінності дальніх планет від бличерез віддалення від Сонця. У наступний період це жніх. Так гальмуючий ефект зоряного вітру викликільце поповнювалося переважно легкими газами: кав розтягування протопланетного кільця в напряводнем і гелієм, що складали левову частину ще ви- мку Сонця. Він же гальмував дрібні частинки
промінюваної Сонцем плазми.
кільця при їхньому наближенні до планет, які форНа початку формування дальнього протопла- муються, що викликало їх орбіталізацію навколо
нетного кільця Сонце дуже швидко оберталося і до даної планети, а це згодом привело до утворення
того ж було багаторазово масивніше, а тому по- численних супутників і навколопланетних кілець.
винно було випромінювати значно сильніше і мати Відмінність формування дальнього протопланетінші розміри. За цих умов дальнє протопланетне кі- ного кільця від ближнього може бути пояснена і польце могло відрізнятися не тільки масою, але і роз- рушенням сигароподібної форми для дальніх пламірами і своєю наступною еволюцією. Незалежно нет. Плазмений потік від набагато більш гарячого
від цих нюансів, ближні планети повинні були Сонця шар за шаром видував найближчу до Сонця
утворитися з ближнього протопланетного кільця, частину цієї сигари. Тому замість планет залишився
що могло виникнути тільки після переміщення да- тільки невеликий пояс астероїдів між Марсом і
льнього кільця на місце орбіт дальніх планет. Такий Юпітером. Понад те, відстань між Сатурном і Юпіпроцес утворення планет є тільки частиною про- тером свідчить, що і найближча до Сонця частина
цесу внутрішнього розвитку зірок, але який не ви- протопланетного кільця, з якого сформувався Юпімагає для свого пояснення використання яких-не- тер, також була втрачена.
будь зовнішніх факторів, хоча і не виключає можНарешті виявлена останнім часом різниця в
ливості їхнього впливу на цей процес.
ізотопному складі метеоритів [5] пояснюється тим,
Основна проблема, що виникала при числен- що вони сформовані протопланетною речовиною
них спробах пояснити походження планет поро- двох різних протопланетних кілець – дальнього і
дженням їх Сонцем - уже згадуваний вище розподіл ближнього. Ці кільця були сформовані в різні перізагального моменту обертання між масами планет оди розвитку Сонця. Дальнє протопланетне кільце
та Сонцем. Проте, молоді зірки, що тільки но утво- закінчило формуватися за переходу Сонця в стадію
рилися, обертаються в сотні разів швидше нашого Вольфа-Райе, тоді як ближнє протопланетне кільце
сучасного Сонця, і якщо, до того ж, вони значно ма- тільки почало формуватися після виходу Сонця з
сивніші і більші за розмірами, то їх моменту обер- цієї стадії. Стадія Вольфа-Райе була періодом найтання було достатньо для породження планетних вищих температур в центрі Сонця, а тому і періосистем, зокрема Сонячної. Відомо, що на визначе- дом найбільш інтенсивних і різноманітних термояному етапі свого розвитку зірки типу Вольфа-Райе дерних реакцій, які і встигли дещо змінити ізотопвтрачають левову частку свого моменту обертання. ний склад низки хімічних елементів Сонця. Різниця
в часі між цими метеоритами і є часом перебування
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Сонця в стадії зірок Вольфа-Райе. Втрата під час варто перевірити й уточнити якісні зміни, запропоцього періоду переважної частини маси Сонця новані в теорії.
стала причиною віддалення дальнього протопланеЦя стаття є лише черговим кроком до повного
тного кільця, що в рази зменшила швидкість прото- вирішення проблеми походження Сонячної сиспланетної речовини, з якої вже почали формуватися теми. Пояснення процесу породження планет через
планети. Та обставина, що розглянуті нові дані ціл- стадію двох протопланетних кілець не застосовує
ком пояснюються пропонованим походженням со- ніяких зовнішніх факторів. Їх залучення можна вванячної планетної системи, дає підставу вважати, що жати виправданим лише в тих випадках, коли вони
запропоноване дослідження відображає дійсність з пояснюють не яку-небудь окрему властивість, а дедостатньою точністю.
яку їх множину, і не суперечать іншим надійно
Таким чином, запропоноване бачення похо- встановленим фактам [1]. Адже Сонячна система не
дження сонячної системи вперше зняло головні закінчується самими планетами: за ними розташопроблеми попередніх спроб: - як саме виникають ваний пояс Койпера, який плавно розширюючись
газово-пилові туманності навколо зірок; - через що переходить у туманність Оорта. Поза всяким сумнімайже вся маса планетної системи зосереджується вом обидві ці області породжені Сонцем, проте дов зірці, а загальний момент обертання – в планетах; слідження специфіки їх походження не є темою цієї
- що є причиною поділу планет на дві групи, які ка- статті.
рдинально відрізняються одна від одної майже за
всіма властивостями. Розв’язування цих проблем
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Анотація
В огляді проаналізовано полімерні матеріали як носії лікарських препаратів, синтезовані на основі
природних і синтетичних полімерів. Охарактеризовано різні форми зв’язування біологічно активних речовин з полімерною системою (за рахунок утворення хімічного зв’язку, сил міжмолекулярної взаємодії та
змішаними способами). Показано різні області застосування полімерів у медицині (композиційні полімерні матеріали для пластики кісткових тканин, покриттів на рани та опіки, трансдермальні терапевтичні
системи, тканинна інженерія, ін’єкційні матеріали, оболонки мікрокапсул тощо).
Abstract
Different polymer materials used as carriers of drugs and synthesized on the basis of natural and synthetic
polymers are considered in the review. Various forms of bonding of biologically active substances with a polymer
system (due to chemical bonding, intermolecular forces and other interaction types) are characterized. Various
fields of application of polymers in medicine are shown (composite polymer materials for bone tissue regeneration,
polymer film coating for treatment of wounds and burns, transdermal therapeutic systems, tissue engineering,
injection materials, microcapsule outward shells, etc.).
Ключові слова: полімерні матеріали, лікарська речовина, іммобілізація, імплантати, гідрогелі, полімерний носій, інтерполіелектролітний комплекс.
Keywords: polymeric materials, drug substance, immobilization, implants, hydrogels, polymer carrier, interpolyelectrolyte complex.
Високомолекулярні сполуки (ВМС) настільки
широко використовуються в сучасній практиці, що
без них важко уявити всю медичну науку. В епоху
трансплантації органів і створення штучних протезів органів особливого значення набувають можливості «медичного» спрямування в хімії ВМС. Полімерні матеріали впроваджені в усі галузі медицини.
Наприклад, медикаменти, матеріали для виробництва апаратури та інструментів [1], предметів санітарії та гігієни, як матеріали стоматологічного призначення [2, 3], в області тканинної інженерії [4, 5],

як матеріали для перев’язки [6, 7]. Найбільш важливі ті полімерні матеріали, які можуть бути застосовані або в фармакології (полімери з власною біологічною активністю та полімерні матеріали з
іммобілізованими лікарськими препаратами), або в
хірургії як матеріал для виготовлення різноманітних імплантатів [2, 5, 8–14] – від шовних матеріалів
до штучних органів людського організму. Використання полімерів, наприклад, для виробництва ортопедичних імплантатів дало змогу значно покра-
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щити їх якість, оскільки метали, які раніше викори- ного зв’язку, за рахунок сил міжмолекулярної взаєстовували в таких приладах, викликали у пацієнтів модії та змішаними способами (одночасна хімічна
небажані реакції, порушення метаболізму та розпад та фізична іммобілізація).
навколишніх тканин [15].
Полімерні системи з хімічно зв’язаною ЛР –
За терміном перебування в організмі полімерні один з ключових напрямів безпосереднього викоімплантати можна поділити на імплантати тривалої ристання полімерів у медицині. Можна відмітити
(штучні органи, ендопротези та ін.) та тимчасової два напрями синтезу з хімічно зв’язаною БАР –
дії (біодеструктуючі імплантати з заданим термі- отримання полімерних солей ЛР з полімером-ноном перебування в організмі). Використання біоде- сієм (іонні зв’язки) та синтез полімерних матеріаструктуючих полімерних матеріалів для пластики лів, у яких БАР зв’язана з полімерним ланцюгом котканин вже саме собою припускає послідовне замі- валентним зв’язком.
щення їх тканинними регенераторами. Комбінація
Клас полімерних сполук, які утворюються за
ж полімерного імплантата з необхідними для конк- рахунок сольових зв’язків, називають інтерполіелеретної патології лікарськими препаратами, тобто ктролітними комплексами (ІПЕК). У науковій літестворення депо лікарських речовин (ЛР) безпосере- ратурі найбільш широко подані відомості про досдньо в осередку патологічного процесу, звичайно, лідження та застосування ІПЕК як носіїв БАР [16].
збільшує шанси на успіх ендопротезування. Зв’язу- Фізико-хімічні властивості ІПЕК залежать від привання лікарського препарату з полімером-носієм роди речовин, мольного співвідношення компонентаким чином, щоб отриманий комплекс виділяв в тів комплексу, рН розчинів, концентрація вихідних
організм визначену кількість ЛР протягом значних розчинів [17]. На основі ІПЕК можуть бути ствопроміжків часу, усуває проблему різкого збіль- рені ефективні системи з іммобілізованим ферменшення або зниження концентрації ліків у крові та том. У роботі [18] розглянуто ІПЕК хітозан-триппозв’язаних з цим побічних реакцій, також при син-пектин. При цьому немає зниження активності
цьому досягається кращий місцевий терапевтичний трипсину, що доволі часто відбувається при отриефект. Вивчення хімічної структури полімерних манні імобілізованих форм ферментів. Досліджено,
носіїв і впливу способу іммобілізації лікарських що практично повна імобілізація трипсину в компрепаратів на їх вивільнення, перебіг процесів біо- плекс досягається при равному співвідношенні
деструкції – це лише невеликий перелік тих питань, хітозан : пектин. Треба зазначити, що отриманий
які повинні розглянути вчені при розробці полімер- комплекс має здатність до зв’язування катіонів ваних матеріалів з лікарською дією.
жких металів (сорбція Pb2+ – 35,5 мг/г). Автори проПолімери медичного призначення повинні за- гнозують ефективне пролонговане функціонування
довольняти вимогам до полімерів за якістю, чисто- імобілізованого в ІПЕК трипсину в умовах шлунтою, нетоксичністю, зазнавати біодеструкції (або ково кишкового тракту.
виводитися з організму), або бути стійкими до біоАвторами роботи [19] запропоновано викорислогічного середовища. Крім цього, вони повинні тання ІПЕК як депо токсичних антигепаринових
витримувати стерилізацію без погіршення якостей сполук. Використання в складі ІПЕК дозволяє униі не повинні володіти сенсибілізуючими, канцеро- кнути токсичності цих сполук. У роботі [20] навегенними, мутагенними діями.
дено приклад селективної сорбційної здатності
Значне місце серед носіїв біологічно активних природного антикоагулянта крові – гепарину (в
речовин (БАР) посідають природні полімери та їх складі молекули присутні ОН, сульфамідні, супохідні (целюлоза, декстрани, крохмаль, хітин) [8]. льфо-, карбоксильні групи) гідрогелями на основі
Полісахариди дешеві, доступні, біосумісні та біоде- рідкоструктурованого кополімеру полі-N-вінілпіградуючі, але вони потребують активації функціо- ролідону (ПВП) і оксіалкіленметакрилатів, внаслінальних груп і модифікації. Наявність функціона- док утворення іонних зв’язків між гепарином і
льних груп визначає не тільки здатність вступати в ПВП. Авторами роботи [21] запропоновано викорирізні хімічні перетворення, але й необхідні фізичні стання полімерного комплексу ПВП-сорбінова киякості, такі, як водорозчинність і гідрофільність, а слота для отримання антимікробних покриттів проу випадку застосування в якості гелів – здатність до лонгованої дії. В роботі [22] з метою зниження госсильної міжмолекулярної взаємодії.
трої
токсичності
гентаміцину
(антибіотик
Синтетичні полімери та кополімери більш різ- основного характеру, який містить чотири первинні
номанітні та можуть бути отримані з необхідними аміногрупи) отримані та досліджені його солі з неякостями, але вони не завжди біосумісні та біоде- токсичними карбоксиловмісними кополімерами віградуючі, що призводить також до необхідності їх нілпіролідону (ВП) та N-(2-гідроксипропіл)метакмодифікації (за хімічною будовою, молекулярною риламіду (ГПМА): кополімерами ГПМА з акриломасою (ММ), молекулярно-масовим розподілом вою кислотою, кополімерами ВП з кротоновою
(ММР), блоковістю будови, регульованою біоде- кислотою та ВП з п-кротоноіламінофеноксіоцтоградацією та іншими показниками).
вою кислотою. Показано, що за своєю токсичністю
Зв’язування БАР з полімерною системою, як полімерна сіль гентаміцин (GT)–кополімер ВП з
правило, досягається за рахунок утворення хіміч- кротоновою кислотою (1.1) на порядок менше токсична, ніж гентаміцин.
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Для отримання полімерної солі антибіотика
пеніциліну, яка має пролонговану лікарську дію, застосовували кополімери ВП з вініламіном [23]:
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У роботі [24] показана можливість застосування нових іономерних олігоуретанакрилатів як
матриць біологічно-активних композицій. Для синтезу іономірних поліуретанакрилатних систем, які
містять функціональні групи різної природи, використовували такі реагенти: гексаметилендіізоціанат, полі(окситетраметилен)гліколь ММ 1000, гідроксиетил(мет)акрилат, гідроксиетилакрилат, поліетиленглікольметакрилат ММ 360. З метою
введення іонних центрів у середину ланцюгів використовували карбоксилвмісний подовжувач ланцюга – 2,2-біс(гідроксиметил)пропіонової кислоти.
Для введення іонного центра в кінець ланцюга
використовували гліцинат калію [H2N-CH2-COOK+], або триетиламін [25].
Для отримання іонних комплексів з БАР в дисперсні системи вводили ЛР 1,10-Декаметилен-біс[N-диметил-(карбментоксиметил)-амонію]дихлорид (препарат «декаметоксин») і 1,2-етилен-біс-(Nдиметил-карбдецилокси-метил)-амонію дихлорил
(препарат «етоній»). При цьому відбуваються реакції іонного обміну між іонними центрами олігомерів та ЛР.
Ще одним шляхом використання ІПЕК є спрямований транспорт ДНК в організмі [26]. Включення молекули ДНК в ІПЕК може запобігти її розщепленню нуклеазами, присутніми в організмі, та
уникнути таким чином руйнування на своєму
шляху до клітини-мішені.
Іонне зв’язування низькомолекулярних ЛР з
поліелектролітом у більшості випадків недостатньо
міцне і швидко руйнується при зміні рН та іонній

O
N

S

N
H

O
R
.

силі. Гідролітична стійкість ковалентних зв’язків у
всіх випадках вища, ніж іонних, та залежить від характеру зв’язку, його положення щодо головного
полімерного ланцюга (стеричні перешкоди) та сусідніх груп.
Іммобілізацію БАР за рахунок утворення ковалентного зв’язку з полімерним носієм можна поділити на такі способи:
– приєднання до бічних функціональних груп
полімеру-носія за участю функціональних груп
БАР (реакції бічних груп);
– приєднання БАР до кінцевих груп полімеруносія (реакції кінцевих груп);
– введення БАР до основного ланцюга полімеру-носія за рахунок реакцій, характерних для поліконденсаційних процесів;
– утворення полімерних систем шляхом полімеризації та кополімеризації з полімерним носієм
(ненасичені сполуки).
Отже, іммобілізація ЛР може бути проведена
до вже утвореного полімерного носія, або брати участь у процесах полімероутворення – полімеризації, поліконденсації.
За стійкістю хімічного зв’язку макромолекули
з ЛР полімерні системи можна поділити на чотири
групи [27]:
1. Лабільні зв’язки, які поступово гідролізуються при фізіологічних значеннях рН та іонної
сили без участі ферментів. Наприклад, альдіміновий зв’язок, а також кетіміновий.
2. Відносно лабільні зв’язки, які повільно гідролізуються без участі ферментів і досить швидко
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гідролазами. До них належать естерний зв’язок, ка- рментів полягає в тому, що частина функціональрбонатний та іміноуретановий. Схильність до фер- них груп білка не бере участі у формуванні його акментативного гідролізу дуже залежить від стерич- тивного центра та може вступати в хімічні реакції з
них ускладнень та зарядових ефектів.
функціональними групами полімеру.
3. Відносно стабільні зв’язки, які гідролізуЗа методом Плате [32] іммобілізацію ферменються з помітною швидкістю тільки ферментати- тів проводили шляхом попереднього введення до
вно (уретановий, амідний, тіосечовинний і сечовин- складу ферменту реакційноздатних подвійних
ний).
зв’язків (ацилірування хлорангідридами ненасиче4. Стабільні зв’язки, які не гідролізуються в фі- них кислот), а потім проведення кополімеризації з
зіологічних умовах ні in vitro, ні in vivo. Це – азо- гідрофільним мономером або із зшиваючим агензв’язок, амінний зв’язок та простий ефірний. Уч- том. Недоліком цього методу є часткова денатураасть сусідніх груп може привести до їх розпаду за ція білкових молекул під час проведення обробки
негідролітичними механізмами.
хлорангідридами кислот.
Полімерні системи зі стійким ковалентним
Тому, метод використання поліуретанового
зв’язком, напевно, найбільш придатні для місце- (ПУ) преполімеру, який містить активні ізоціанатні
вого застосування. Наприклад, покриття для ліку- групи, для іммобілізації ферментів, описаний у ряді
вання ран та опіків, у яких ЛР в рану не виділяється, робіт [23, 33–35], має численні переваги перед іна лікарська дія покриття локалізована на поверхні шими. Перш за все, цей метод дає змогу проводити
рани [28–29]. Функціональні групи, відповідальні процес в одну стадію – змішуванням вихідного преза прояв активності, не повинні брати участь в утво- полімеру та розчину (або суспензії) ферменту (не
ренні зв’язку з полімерами.
потребує додаткового нагрівання та зсуву рН) без
В роботі [30] запропоновано метод довгостро- проведення попередньої активації молекул фермекового захисту поверхні біопротезу від бактеріаль- нту, що призводить до денатурації білка. Крім того,
ної інфекції шляхом ковалентного зв’язування ан- можлива іммобілізація ферменту по всій масі політибіотика з захисним шаром зшитого гідрофільного меру, що забезпечує його високу стабільність, осополімеру – декстраном, який у свою чергу ковален- бливо необхідну при використанні таких композитно зв’язаний з поверхнею біотканини (ксенопери- цій в ендопротезуванні.
карда). Суть методу полягає в тому, що антибіотик
З метою підвищення ефективності при контавиділяється тільки тоді, коли на поверхню ендопро- кті полімерного лікарського матеріалу з рецептотеза потрапляють мікроорганізми, які містять фер- рами в осередках ураження на ділянках структури
мент – декстраназу, здатний руйнувати декстран. кліткових мембран мікобактерій та пом’якшення
Отже, мікроорганізми самознищуються.
стеричних ускладнень використовують хімічно
Також можна навести приклад іммобілізова- збудовану вставку (спейсер) між основним полімених ферментів, які використовують у складі водо- рним ланцюгом та іммобілізованою ЛР. «Вставрозчинних лікарських препаратів. Зв’язування фер- кою» в більшості випадків є біфункціональний реаменту з полімерним носієм дає змогу збільшити гент, одним кінцем зв’язаний з полімером-носієм, а
його стійкість до денатурації, яка призводить до де- другим – з ЛР. Вона може бути приєднана до полізактивації ферменту. Другою важливою якістю мо- меру або міцним зв’язком (постійну вставку слід
дифікованого полімером білка є його більша трива- вважати складовою носія), або гідролітично лабільлість циркуляції у кров’яному руслі, яка дає змогу ним зв’язком (тимчасова вставка, яка у вільному
значно підвищити ефективність препарату. Напри- стані повинна бути біологічно інертною).
клад, препарати модифікованого декстраном ферТак, у роботах [33, 35] для іммобілізації ферменту стрептокінази (препарат «стрептодеказа»), ментів на ПУ носії використовували реакційноздаякий використовують для розчинення ліпідних тні ізоціанатні групи, які були віддалені від поверутворень усередині кровоносних судин [31]. Прин- хні носія просторовою групою алофанатної прицип створення водорозчинних іммобілізованих фе- роди:

Змінюючи довжину (природу) радикала молекули діізоціанату, можна регулювати величину такого спейсера. Так, у роботі [33] досліджено вплив
природи спейсера (гексаметилендіізоціанат, 2,4-толуїлендіізоціанат) на активність іммобілізованного

трипсину. Показано, що внаслідок невеликої довжини спейсера та екранування NCO-групи метильним радикалом стерична доступність ізоціанатних
груп у молекулі 2,4-толуїлендіізоціанату (ТДІ) для
білкових молекул нижча, ніж у гексаметилендіізо-
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ціанату (ГМДІ). Це приводить до скорочення кільПолімерні системи, в яких ЛР зв’язана з полікості хімічних зв’язків між ферментом та носієм і мерним ланцюгом гідролітично лабільним зв’яззбільшення ферментативної активності трипсину ком, який поступово руйнується в умовах функціона 2,4-толуїлендіізоціанатовмісній ПУ матриці (за нування системи, використовують, наприклад, для
рахунок більшої рухливості іммобілізата). Також створення водорозчинних форм ЛР, які призначені
показано, що іммобілізовані препарати стабільні для введення в кровоносне русло ін’єкційним шляпротягом тривалого часу, зберігали вихідну актив- хом (Рис. 1). Швидкість вивільнення ЛР може регуність.
люватися будовою полімеру або конструкцією біоТреба зазначити, що важливу роль при ство- логічно активної системи. Цю групу полімерних ліренні полімерних лікарських матеріалів з ковалент- карських
матеріалів
можна
віднести
до
ним зв’язком ЛР з полімерним ланцюгом відіграє депонованих форм з дозованим (контрольованим)
ММ та конформація макромолекул полімеру. вивільненням ЛР. Даний вид препарату проявляє
Прийнято [36], що полімери з ММ понад 40000– ефективність після переходу від його латентної фо60000 не спроможні залишати кров’яне русло через рми (передліки) до активної. З метою підвищення
ниркові канали без деструкції ланцюга. Слід відмі- ефективності переходу використовують спейсер
тити, що при переході до конформації, близької до між ЛР та полімером, який у ряді випадків несе фуглобулярної, цей показник ММ може бути більшим. нкціональні групи, здатні до гідролітичного розщеВикористання полімерних ліків з ММ меншою ніж плення (–ОН, –СООН).
40000 обмежує їх строки циркуляції в крові, знижує
пролонгацію дії.

Рис. 1. Схема вивільнення хімічно іммобілізованої гідролітично лабільним зв’язком лікарської речовини з
полімерної матриці.
Для надання полімерам оптимальних якостей у
них вводяться ліофілізіруючі групи та групи – «вектори», які б сприяли доставці полімеру в уражений
орган. Для виключення акумулювання полімеруносія в організмі після виконання лікарською системою своєї функції в основний ланцюг полімеру
вводять гідролізіруючі групи, які сприяють розпаду
в організмі до фрагментів, які легко виводяться. Великий вклад у розробку таких лікарських полімерних систем внесли німецький вчений Х. Рингсдорф
та чеський вчений І. Копечек. Тому часто модель
такої складної лікарської полімерної системи називають моделлю Рингсдорфа – Копечека [5, 23, 31,
37]. Як носії в таких лікарських матеріалах використовують добре вивчені полімери, які знаходять застосування в складі препаратів кровозамінників:
декстран, ПВП, полі-N-(2-гідроксипропіл)метакриламід, в яких введені ланцюги або функціональні
групи для зв’язування ЛР. Вміст бокових амідних
та гідроксильних груп визначає розчинність у воді
всієї системи. Групами-векторами можуть слугувати, наприклад, моно- та олігосахари, а також антитіла. Структуру полімерів можна широко варіювати в залежності від мети застосування. Наприклад, відома система для лікування каменів у

сечовому міхурі, де як молекули-вектори використовували антитіла проти білкового компонента каменів [38]. Коли таку систему (блоки ВП – фермент
гіалуронідаза – молекули-вектори) за допомогою
катетера вводили в сечовий міхур, то швидкість та
ефективність руйнування каменів були значно вищими, ніж якщо б цей же набір препаратів вводили
окремо в розчиненому вигляді.
Також відомі системи [35] на основі кополімерів N-(2-оксипропіл)метакриламіду (ОПМА), які
складаються з водорозчинного полімеру-носія
(полі-ОПМА), бокових олігопептидних ланцюгів
(спейсерів), які ферментативно розщеплюються, та
хімічно зв’язаної ЛР, яка приєднана до кінця олігопептидного ланцюга. Дослідження імунологічних
характеристик полімерних систем показало, що сам
гомополімер ОПМА антигенними якостями не володіє. При приєднанні олігопептидних спейсерів
полімер набуває імунологічної активності.
Недоліком створення моделі Рингсдорфа – Копечека можна назвати складності синтезу, оскільки
часом складно приєднати до полімеру-носія молекули біологічно активного препарату так, щоб не
змінити його специфічних біологічних якостей
[38]. Також до недоліків можна віднести складність
вибору молекул-векторів, які б діяли в конкретному
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ушкодженому органі, та пошуку і синтезу поліЯк приклад утворення полімерних систем шлямеру-носія, здатного реагувати з цим вектором.
хом полімеризації з полімерним носієм можна навести кополімеризацію ненасичених похідних антагоністів морфіну з гідрофільними мономерами:
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Отримані водорозчинні полімери (1.2) у дослідах на тваринах показали в 2–30 разів більш подовжену дію
(ніж вихідні ЛР) і знижену токсичність [27].
Досягнути пролонгованої, а також спрямованої дії ЛР в орган-мішень можна з використанням
біодеструктуючих полімерів, до складу яких БАР
входить як наповнювач (без хімічного зв’язування
з полімерним носієм). Такі композиційні полімерні
матеріали мають ряд позитивних якостей:
– можливість запрограмованого подання ЛР
шляхом варіювання хімічного складу полімерної
матриці та її надмолекулярної організації;
– можливість досягнення точного дозування
ЛР;
– високу стабільність ЛР при зберіганні.
В роботі [39] для пластики кісткових тканин
створено полімерний композит на основі біосумісної біодеструктуючої ПУ основи, кальційфосфатного біоактивного наповнювача остеоапатиту, антисептичного препарату декаметоксину. Проведені
ІЧ-спектроскопічні дослідження показали, що ЛР
зв’язується з полімерною матрицею за допомогою
водневих та іон-молекулярних зв’язків. У результаті досліджень показано, що динаміка виходу де-

каметоксину з полімерних композицій in vitro залежить від кількості введеного до складу остеоапатиту (приводить до прискорення виходу ЛР). Доведено, що шляхом змін кількісного складу композиції та фізико-хімічних властивостей остеоапатиту
можна отримати матеріали необхідної міцності та
антисептичної активності.
В області тканинної інженерії запропоновано
застосування ін’єкційного гідрогелю, розробленого
на
основі
дибензоциклооктил
(DBCO)модифікованої гіалуронової кислоти (НА) з інкапсульованими хондроцитами [4]. Похідні HA-PEG4DBCO одержували реакцією DBCO-PEG4-аміну з
HA з використанням 1-етил-3 (3-диметиламінопропіл) карбодііміду (EDC) і N-гідроксисукциніміду
(NHS). В якості зшиваючого агента автори використовували 4-arm PEG азид. Схема утворення гідрогелю представлена на рис.2. Клінічний потенціал,
цитотоксичність, біосумісність та швидкість біодеструкції були підтверджені в експериментах in vivo
та in vitro.
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Рис.2. Схематична ілюстрація in situ утворення гідрогелю HA-PEG4-DBCO.
Прикладом композиційних матеріалів з нехімічно іммобілізованою ЛР є трансдермальні терапевтичні системи (ТТС) – багатошарові системи, які
прилягають до шкіри, призначені для неперервного
подання ЛР, які в них містяться, через неушкоджену шкіру в системний кровообіг. Ці системи
вже отримали широке використання [40–41]. Особливістю ТТС є підтримування концентрації ЛР на
постійному рівні, близькому до мінімального терапевтичного рівня, протягом тривалого (визначеного тільки медичними показниками) часу шляхом
вивільнення визначених доз, які залежать від консистенції та фармакінетики [42]. Трансдермальна
система надає можливості замінити ін’єкції і тим
самим усунути їх потенціальну небезпеку та незручність; розширити можливості застосування ЛР з
коротким періодом напіввиведення; знизити добову та курсову дози внаслідок зменшення метаболізму ЛР в печінці та рівномірного постачання в системний кровообіг; спростити способи введення та
можливість швидкого припинення дії ЛР шляхом
видалення з поверхні шкіри [43].
Всі ТТС роблять за принципом пасивної дифузії. БАР проникає крізь шкіру завдяки градієнту
концентрації по обидва боки напівпроникної мембрани, в якості якої в цьому випадку є шкіра.
ТТС можна поділити на матричні та мембранні
типи [42]. Мембранні ТТС складаються з резервуару, який містить ЛР; накривної плівки, яка механічно закріплює весь устрій та запобігає дифузії ЛР в
бік, протилежний шкірі; мембрани, яка обмежує потік ЛР з резервуара; біосумісного адгезиву, який чутливий до тиску, для прикріплення ТТС до шкіри і,
нарешті, антиадгезійного покриття для захисту липкого шару та запобігання дифузії ЛР з ТТС до її
аплікації на шкірі. В матричних системах ЛР розчинена або розподілена в полімерній матриці, мембрана відсутня, а адгезійний шар необхідний тільки

тоді, коли матеріал матриці не адгезивний, чого зазвичай уникають. У роботі [44] синтезовані ТТС
матричного типу на основі полівінілового спирту
(ПВС), ПВП та ПУ, які містять анаприлін і застосовуються для лікування сердцево-судинних захворювань. У тих випадках, коли адгезив одночасно
слугує матрицею, яка містить у собі ЛР, такий тип
матричних ТТС називають «ліки в адгезиві». Найкращі перспективи у систем матричного типу з полярною матрицею, яка має властивості адгезиву,
чутливого до тиску [45]. Наприклад, запропоновані
композиції на основі ПВП та олігомерного поліетиленгліколю [46]; ПВП з поліалкіламідом, ПВС і поліакриловою кислотою [47]; акрилатні кополімери
[48] є адгезивами, чутливими до тиску. Зазвичай використовують поліізобутиленові [49], поліуретанові, уретанакрилатні [50] та акрилові адгезиви.
Матричні ТТС незрівнянно більш продуктивні, ніж
мембранні.
Більшість покриттів на рани та опіки містять у
своєму складі ЛР, іммобілізовану за рахунок фізичних сил, і за своїми фізико-хімічними властивостями належать до типу абсорбуючих. Полімерні абсорбенти можуть бути використані самостійно або
в складі складного абсорбуючого покриття. Серед
синтетичних полімерних абсорбентів найчастіше
використовують гідрофільний пінополіуретан, синтезований на основі ТДІ та поліоксипропіленгліколю (ПОПГ), введення ПАВ (твін-80 та гліцерин)
до якого приводить до десятиразового збільшення
швидкості усмоктування ексудату [28]. Один з типів сорбенту на основі ПВС та глутарового діальдегіду «Гелевін» відомий в якості ефективного засобу
для лікування ран та прискорювача їх загоєння [51].
Для первинної обробки опікової поверхні використовують плівку, яка містить ПВП, ПВС, суміш фурациліну, анастезину, гліцерину [52]. У світовій
практиці широко розповсюдженим є матеріал на
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основі прозорої, еластичної та газопроникної полі- Отриману замазку-мастику використовують для зауретанової плівки («Op-Site»), яка дозволяє скоро- криття розірваної шкіри людини. В роботі [67] для
тити термін загоєння рани на 40 % та частоту змін лікування ран та опіків і для регенерації шкіри опипов’язки до 1–2 разів (замість 2-3 разів на тиждень) сана біодеградуюча композиція, до складу якої вхо[51, 53]. Такі прозорі полімерні плівки дають змогу дять пептиди, протеїни, ПВС, ПВП і целюлоза.
спостерігати за станом рани без видалення покПрикладом іммобілізації без хімічного зв’язуриття. Широко використовуються двошарові мем- вання з полімерним носієм є включення БАР до побрани, в яких внутрішній шар виготовлений з кола- лімерного гідрогелю, швидкість вивільнення якої
гену, а зовнішній – з силіконового каучуку, нанесе- визначається її природою та будовою гідрогелю.
ного на поліамідну сітку («Biobrane») [51]. На Наприклад, у роботі [68] проводили дослідження
основі ПВС розроблено плівковий матеріал «Вініп- процесів сорбування та десорбування таких лікарлен» [51]. На основі ПВП, ПВС та желатину отри- ських засобів, як п-аміносаліцилової кислоти
мують пластирі, в яких для прискорення загоєння (ПАСК) полімерними частинками гідрогелю – коран та опіків використовують фруктозу [54]. В па- полімеру оксіетиленметакрилату з ПВП. Сорбція
тенті [55] описана поліуретано-біополімерна ком- відбувається внаслідок утворення водневих зв’язпозиція в формі губки, яку отримують обробкою ків між функціональними групами кислоти і грузшиваючим агентом біополімеру (який містить ре- пами С=О та ОН макромолекул. Показано, що зміакційноздатні групи), з подальшою іммобілізацією нюючи умови синтезу кополімерів, їхні форму і роЛР. Як зшиваючий агент використовують форполі- зміри, а також природу і концентрацію ЛР, можна
мер ПУ з кінцевими ізоціанатними групами. Біопо- спрямовано змінювати сорбційно-десорбційні влалімером може бути желатин, колаген, полісаха- стивості полімерних частинок і контролювати вивіриди, похідні целюлози, протеіни [56].
льнення ліків. У роботі [69–70] як носії БАР викоУ роботі [57] розроблено перев’язувальний ристовують кополімери ПВП з гідроксіетилметаплівковий засіб для лікування ран та опіків на ос- крилатом у вигляді гранул, які показали себе
нові двох поліуретанових шарів плівки: зовніш- ефективними носіями для різного типу хроматогранього гідрофобного захисного шару (на основі фічних процесів, у тому числі при виділенні білкоПОПГ з ММ 1000–2000, ТДІ та води як пороутво- вих факторів у плазмі крові, а також як носії для
рювача) та внутрішнього лікувального гідрофіль- імунологічних досліджень. У роботах [71–72] для
ного поліуретанового шару (на основі поліоксіети- іммобілізації індометацину або інсуліну синтезоленгліколю ММ 3000–7000, ТДІ та бутандіолу) з вані гідрогелі на основі гідрофобного макромоновмістом комбінації препаратів протизапальної, ан- меру (аліфатичні поліефіри) з ненасиченими кінцетимікозної, антиалергенної та знеболюючої дії.
вими групами та гідрофільного полісахариду. У роУ роботі [58] для лікування ран та опіків авто- боті [73] синтезовані нові біодеструктуючі та
рами синтезований плівковий матеріал на основі біосумісні гідрогелі на основі кополімеру акрилату
поліуретансечовини з вмістом кополімеру ВП-ВС з лактози з ВП як носії ЛР.
ЛР «декаметоксин».
Крім цього, є полімери, здатні змінювати стуОсобливу групу покриттів для лікування ран та пінь набухання при зміні параметрів навколишопіків створюють покриття в гелеподібному стані, нього середовища, які надають більш широкі можякі володіють достатніми повітро- та паропроник- ливості для регулювання швидкості вивільнення
ненням, запобігають випаровуванню рідини та за- БАР і створення на їх основі систем з контрольовабезпечують атравматичність застосування [28–29]. ним виходом ЛР за механізмом зворотного зв’язку
До числа переваг цих покриттів можна віднести [74–75]. Найбільш проста та універсальна модель
прозорість, яка дає змогу контролювати перебіг за- такого устрою – жорсткий контейнер з отворами,
гоєння без знімання покриття; наявність щільного заповнений гідрогелем, який набряк у розчині БАР.
контакту; простоту та безболісність видалення При зміні зовнішніх умов гідрогель або зменшує
(легко змити). В якості гелеутворюючих матеріалів ступінь набухання, або частково руйнується. В резастосовують зшитий поліетиленоксид [59], ПВП з зультаті в контейнері з’являється розчин ЛР, який
ПВС [60–63], рідкозшиті кополімерні гідрогелі на достатньо легко дифундує в навколишнє середооснові акриламіду та акрилової кислоти [64]. В ро- вище. Очевидно, що головне завдання полягає в сиботі [65] на основі полівінілкапролактаму, стабілі- нтезі придатного для кожного конкретного випадку
зованого 2-бром-2-нітропропандіолом-1,3 (броно- гідрогелю, в якому за невеликих змін параметрів зополом), розроблені комплексні препарати протеолі- внішнього середовища повинен проходити фазовий
тичних ферментів з сечовиною, в яких БАР перехід першого роду, який супроводжується значіммобілізовані за рахунок водневих зв’язків. Дослі- ними змінами об’єму. На сьогодні ця проблема
джено, що іммобілізовані ферменти більш стабільні майже вирішена.
та мають пролонговану дію.
Так, гідрогелі на основі похідних поліакрилаПроводяться роботи по створенню біодеструк- міду мають нижню критичну температуру змішутуючих полімерних покриттів. Наприклад, у роботі вання (НКТС), тобто є термореактивними. Цей гід[66] описана композиція з біосумісних, хімічно рогель за температури, нижче НКТС, практично не
зшитих компонентів: хітозану, декстранальдегіду. виділяє ЛР. За температури, вище критичної, гель
До складу цієї композиції також входять декстран, колапсує, швидкість вивільнення ЛР збільшується.
хітин, крохмаль, агар, целюлоза і альгінова кислота. Зниження температури призводить до того, що
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швидкість її вивільнення падає до нуля. Таким чи- міно)азобензеном, які зколапсовані у кислому сереном, це може діяти багаторазово до повного вико- довищі, але набухають у лужному [82]. Це дає
ристання первісно введеного в гель препарату [74, змогу лікарській формі пройти через шлунок та ви76]. Наприклад, синтезовані біодеградуючі термо- вільнити ЛР в товстій кишці (колоно-специфічна
чутливі полімерні гідрогелі з використанням полі- доставка лікарських засобів). Також відомі гідроW-ізопропілакриламіду, полімолочної кислоти та гелі на основі полі-2-етил-2-оксазоліну та полі-D,Lгідрофільного декстрану з НКТС за температури 32 лактиду [83], кополімеру β-вінілоксіетиламіду ак°C [77].
рилової кислоти і ВП [84], які є рН- та термочутлиАналогічно діють і рН-чутливі гідрогелі, які вими.
зазвичай синтезують полімеризацією мономерів з
У роботі [85] на основі аніоноактивної водної
функціональними групами кислотного та лужного ПУ дисперсії і альгінату натрію отримані поліурехарактеру в присутності зшиваючого агента [78– тан-альгінатні гелеві композиції, компонентами
81]. Наприклад, синтезовані гідрогелі на основі н- яких були:
алкілметакрилатних складних етерів, акрилової киа) аніоноактивна водна ПУ дисперсія такого
слоти та акриламіду, зшиті 4,4’-ди(метакрилоіла- складу елементної ланки:
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в) структуруючий агент – CaCl2.
Показано, що отримані композиції, чутливі до
змін рН і температури, – перспективні матеріали
для ТТС.
Крім отриманих гідрогелів із взаємопроникаючими сітками на основі ПВС [63, 86] як носіїв та
пролонгаторів ЛР, авторами [87] запропонована
нова фізично зшита гідрогелева композиція на основі ПВС та поліамідоамінових дендримерів (G6–
NH2), отримана методом циклічного заморожування водних розчинів, які містять ПВС та G6–NH2.
В роботі [88] описано способи синтезу високодисперсних гідрогелевих мікрогранул на основі акриламіду та акрилової кислоти (зшиваючий агент –
N,N/ -метилен-біс-акриламід), які можуть бути використані як нанореактори для синтезу наночастинок різних хімічних сполук. Це, наприклад, нанорозмірні благородні метали з високою бактерицидною активністю, магнетит, який дає змогу
проводити цілеспрямований транспорт наповнених
ним мікрогранул до органу-мішені, гідроксіапатит,
який перспективний з погляду формування кісткової тканини, та ряд інших. Отримані нанокомпозитні матеріали можуть бути додатково насичені широким спектром хіміотерапевтичних сполук. Гідрогелеві нанореактори можуть бути використані в
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медицині для створення протиопікових покриттів з
підвищеною бактерицидною активністю та як магнітокеруючі носії ЛР з їх пролонгованим вивільненням, а також для заповнення дефектів кісткових
тканин.
До полімерних систем з нехімічно зв’язаною
ЛР можна віднести таблетки, які здатні до цілеспрямованої доставки ЛР в необхідну частину кишково-шлункового тракту. Так, таблетки, які покриті
полімером з вмістом гідроксильних груп, наприклад, кополімерами диметиламіноетилметакрилату
з метил- або бутилметакрилатами, розпадаються в
кислому середовищі шлунку. Таблетки, покриті полімерами з кислотними групами, наприклад кополімерами акрилової кислоти та етилметакрилату або
метакрилової кислоти з метилметакрилатом, стійкі
в шлунку та розпадаються в середовищі кишечника, в різних ділянках якого рН коливається від 7,2
до 9,0 [31]. Відомо, що для приготування таблеток
з регульованим вивільненням ЛР використовують
ПВП та зшиту поліалілсахарозою поліакрилову кислоту [89]. Ці два полімери в шлунковому соці утворюють нерозчинний полімер-полімерний комплекс, який уповільнює дифузію ЛР з таблетки. В
кишечнику цей комплекс розпадається з наступним
вивільненням ЛР. Таким чином, макрокомплекс з
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двох полімерів регулює вивільнення ЛР з таблетки. дає змогу здійснювати місцеву доставку як одного,
В патенті [90] для контролю за виходом ЛР (анти- так і декількох препаратів відразу.
біотиків, антидеприсантів і гормонів) використовуПроаналізувавши літературні джерела, можна
ють полімерно-неорганічні комплекси, які містять дійти висновку, що іммобілізація БАР на полімердекстран, напівгідрат CaSO4, поліпептиди, поліг- ній матриці за рахунок хімічного зв’язування з полютамінову кислоту. Також широко відоме викори- лімерним носієм приводить до високої стабільності
стання ПВП [91] і його кополімерів [92] для проло- ферментів, зниження токсичності та пролонгації дії
нгації вивільнення ЛР.
ЛР, захисту від інактивації. Захищеність основної
Капсулювання також належить до способів маси іммобілізованої БАР робить можливим застоіммобілізації БАР (не зв’язаних хімічними зв’яз- сування таких біологічно активних полімерів для
ками з полімерною матрицею). Мікрокапсули – це ендопротезування органів та тканин: нові «порції»
полімерні лікарські матеріали з мікроскопічними БАР стають доступними по мірі біодеструкції полірозмірами ЛР, які поміщені в інертну полімерну мерного носія, що зумовлює стійку місцеву лікароболонку. Ці полімерні системи можуть бути отри- ську дію цих препаратів.
мані з використанням таких полімерів як акрилаОстаннім часом все більше уваги приділяють
мід, метилметакрилат, альбумін, поліефіри гідрок- носіям на основі синтетичних полімерів, які дають
силкарбонових кислот – молочної та гліколевої [31, змогу в залежності від умов синтезу в широких ме93, 94].
жах варіювати характер і кількість уведених функУ залежності від призначення оболонка мікро- ціональних груп, стеричні особливості їх розташукапсул може бути непроникною, проникною та на- вання, фізичні якості носія (гідрофільність, полярпівпроникною. Непроникна як для ядра, так і для ність та ін.), а також його форму (покриття, губки,
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Аннотация
В статье приводится алгоритм учета деформационной анизотропии нескальных грунтов от методики
отбора и испытаний грунтовых образцов в лабораторных условиях до конкретного учета анизотропных
свойств в реальных расчетах грунтовых оснований по деформациям. Установлено, что изменение величины осадок грунтовых оснований зависит от показателя анизотропии α, что подтверждает необходимость
учета деформационной анизотропии в расчете осадок любым из существующих методов.
Abstrac
The article presents an algorithm for taking into account the deformation anisotropy of non-scorched soils
from the method of selection and testing of soil samples in laboratory conditions to the specific consideration of
anisotropic properties in actual calculations of soil bases by deformations. It was found that the change in the
sediment value of the soil bases depends on the anisotropy index α, which confirms the need to take into account
the deformation anisotropy in calculating the sediment by any of the existing methods.
Ключевые слова: деформационная анизотропия, образцы грунтов, показатель анизотропии, численные методы, коэффициенты влияния анизотропии грунта, расчет грунтовых оснований по деформациям.
Keywords: deformation anisotropy, soil samples, anisotropy index, numerical methods, soil anisotropy influence factors, calculation of soil bases by deformations.
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В настоящее время факт существования де- (н.д.с.) анизотропных грунтовых оснований, реформационной анизотропии у нескальных грунтов зультатом которых являлось создать практический
подтвержден многочисленными исследованиями метод расчета деформаций фундаментов, позволяученых как в России, так и за рубежом [2], [3], [4,] ющий учесть их деформационную анизотропию.
[5], [6] и др. Однако, в современных методиках рас- Этот метод заключается в следующем. На первом
четов грунтовых основании до сих пор отсутствует этапе при оценке инженерно-геологических услометод учета анизотропных свойств грунтов, хотя он вий необходимо определить модули деформации
позволяет уточнить реальные свойства грунтов ос- исследуемых грунтов по двум взаимно перпендикунований и повысить надежность расчетов как грун- лярным направлениям. Для определения деформитовых оснований, так и самих фундаментов. В руемости грунтов по взаимно перпендикулярным
связи с этим данный вопрос приобретает свою не- направлениям нужно отобрать пробы грунта при
оспоримую актуальность. Для достижения этой вертикальном и боковом положении колец (по
цели авторами были проведены эксперименталь- шесть проб в каждом случае) (Рисунок 1). Исследоные и теоретические исследования по выявлению и вания грунтов естественного сложения были провеоценке напряженно-деформированного состояния дены по стандартным методикам в компрессионных условиях.

а – вертикальное положение колец;
б – боковое
Рисунок 1 – Схема отбора образцов грунта
Исследования деформационной анизотропии
грунтов, имеющих структуру, сформированную
простой отсыпкой, уплотнением, виброванием и
трамбованием были проведены в приборе трехосного сжатия (ПТС системы А.Л. Крыжановского) с
независимым регулированием переменных величин главных напряжений. Прибор создан на кафедре инженерной геологии, оснований и фундаментов Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин).
Полученные в экспериментальных исследованиях
значения деформаций образцов грунта в вертикальном и горизонтальном направлениях были использованы для оценки деформационной анизотропии
грунтов. При анализе результатов оказалось возможным оценить степень деформационной анизотропии грунтов показателем анизотропии  = Ez/Ex
= sx/sz = εx/εz; где Ez и Ex – модули деформации в
вертикальном и горизонтальном направлениях, sz и
sx , εz и εx –абсолютные и относительные деформации в вертикальном и горизонтальном направлениях соответственно, а для грунтов, испытанных в

приборе трехосного сжатия эта оценка была проведена по отношению sx/sy (по взаимно перпендикулярным горизонтальным направлениям y и x). Показатели анизотропии  исследованных видов
грунта изменились от 0,5 до 2,1,что практически
ощутимо.
Модули деформации Еz и Еx можно определять
известными методами в соответствии с [1] по результатам компрессионных испытаний стандартных образцов грунта, вырезанных из монолита или
непосредственно в месте отбора проб грунта по
вертикальному и горизонтальному направлениям.
Значения εx и εz можно определить также испытаниями образцов в стабилометре. Значения коэффициента Пуассона yx в расчетах н.д.с. анизотропной
полуплоскости (слоя) для различных грунтов рекомендуется принимать табличными и равными для
песков – 0,25; супесей – 0,30; суглинков – 0,35 и
глин – 0,40. Значения модуля сдвига Gxz, в связи с
малым влиянием его на результаты напряженно-деформированного состояния (н.д.с.) анизотропной
полуплоскости (слоя), представленной грунтами с
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нечетко выраженной слоистостью текстуры, реко- же методов обработки. Преобразование размерных
мендуется вычислять по зависимости:
управляемых факторов xi в безразмерные нормированные выполнено по формуле перехода:
Eср
,
(1)
Gxz 
(3)
z  x  x / x ,

[2(1   ср )]

где

Eср 

i

 
E z  Ex
;  ср  yx xz
2
2

Напряженно деформированное состояние
трансверсально-изотропной полуплоскости (слоя)
рекомендуется устанавливать по результатам расчетов, выполненных методом конечных элементов
по любым существующим в настоящее время программам, по которым можно получить картину
н.д.с.
грунтовых
оснований
(COSMOS,
COSMOS/M, ANSYS, PLAXIS и др.) при известных
значениях модулей деформации грунтовой среды
Еz и Еx; коэффициентах Пуассона yx и xz в предположении yx = xz, где первый параметр характеризует боковое расширение грунта в плоскости изотропии (в горизонтальной плоскости xy), а второй –
расширение в вертикальном направлении от нормальных горизонтальных напряжений; модуле
сдвига Gxz в вертикальной плоскости деформирования; величина zx = xz (Еz / Еx).
При проведении исследований грунтовых оснований численными методами авторами была применена методика математического планирования
эксперимента, которая позволила получить значительно больший объем информации, чем при обычном эксперименте. При этом была представлена
возможность оценить влияние каждого из параметров анизотропии на функции отклика (напряжения)
и обосновать возможность и допустимость упрощений в части уменьшения числа независимых параметров деформационной анизотропии среды в расчетах ее н.д.с. Выбор факторов и уровней варьирования
определялся
целями
исследования.
Варьируемыми факторами являлись: Ex, Ez, νzx и νyx.
Планирование эксперимента предполагает наличие
модели и критериев оптимальности. Выбор модели
почти всегда основан на анализе априорной информации. Экспериментальные исследования различных авторов свидетельствует о том, что напряжения с изменением показателя деформационной анизотропии связаны нелинейно. Ограничений и
рекомендаций по типу зависимости установлено не
было, поэтому была принята полиномиальная регрессионная модель 2-го порядка. Аналитическое
выражение ее представлено уравнением:
k

k

k

i 1

i j

i 1

yˆ  ao   ai xi   aij xij  yi   aii  xi2

(2)

Пользуясь уравнением (2), можно определить
значение функции отклика в любой точке факторного пространства, а также оценить степень влияния каждого фактора на выход ŷ. Для теоретических исследований был применен план, близкий к
Д – оптимальному, составленный на основе полного факторного плана 24. Следует отметить универсальность матриц планирования, то есть возможность получения по одной матрице различных
функций отклика при использовании одних и тех



i

io



i

где zi – безразмерное значение фактора;
xi – натуральное значение фактора;
xio – натуральное значение фактора на нулевом
уровне;
∆xi – интервал варьирования факторов.
Проверка всех гипотез при определении параметров квадратичной модели, статистический анализ выполнены по стандартной методике. Все вычислительные операции, включая и интерпретационный анализ модели, проведены по программному
модулю PLAN с графическим выводом полученной
информации.
При сравнении полученных результатов расчета н.д.с. однородно-анизотропных и изотропных
оснований в виде слоев различной мощности и полуплоскости оказалось возможным простым способом учесть деформационную анизотропию грунтов
[7], [8], [9] основания при помощи коэффициентов
влияния анизотропии грунта. Эти коэффициенты
показывают, какую долю от напряжения в изотропной среде составляют соответствующие напряжения в анизотропной. Значения коэффициентов вычисляются по формулам:
Кα = σzα / σz ,
(4)
Кα′ = σхα / σx.
Где Кα и Кα′ – поправочные коэффициенты
влияния анизотропии грунта;
σzα и σхα – вертикальные и горизонтальные
напряжения для анизотропной среды;
σz и σx – то же, для изотропной.
Напряжения σzα и σхα, σz и σx вычисляются для
характерных точек грунтового массива, расположенных на центральной и угловой вертикалях загруженного участка поверхности. Поправочные коэффициенты влияния анизотропии грунта можно
применять для корректировки величин осадок фундаментов, рассчитанных любым из существующих
в настоящее время методов. Эти данные достаточны для расчета осадок фундаментов, расположенных на поверхности полуплоскости или слоев
различной мощности. Для удобства практического
использования коэффициентов Кα и Кα′ они вычислены для середин горизонтальных слоев, назначаемых под подошвой фундамента по [1] через 0,4b (b
– ширина загруженного участка основания, равная
ширине подошвы фундамента). В случае необходимости нетрудно провести интерполяцию значений
Кα и Кα′ как по показателю α, так и по глубине расположения точек, в которых вычисляются значения
напряжений σzα и σxα. Коэффициенты, определяемые для точек угловой вертикали, необходимы для
расчета осадок с учетом влияния нагрузок от соседних фундаментов. Значения горизонтальных напряжений σx и σxα применяются для расчета осадок более строгими методами, в которых учитывается
возможность боковых деформаций грунта основания. Влияние заглубления фундамента может быть
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учтено введением в расчет дополнительных напря- маций грунтовых оснований с учетом их анизожений от равномерной нагрузки на условной по- тропных свойств, на основании чего были сделаны
верхности основания с интенсивностью, равной следующие выводы.
природному давлению грунта σzg,o на уровне поВыводы. Влияние деформационной анизотродошвы фундамента.
пии на величину прогнозируемых осадок при слабо
Полученные расчетам результаты позволяют выраженной анизотропии обычных грунтов оцениусовершенствовать метод послойного суммирова- вается величиной, достигающей 10-40% от расчетния деформаций. Усовершенствование метода за- ной осадки фундамента, расположенного на изоключается в учете деформируемости грунта по вер- тропном основании. Полученные данные можно
тикальному и горизонтальному направлениям при использовать в расчетах оснований по деформадействии вертикальных zp, и горизонтальных xp, циям при надстройке зданий и сооружений, принидополнительных напряжений, рассчитываемых для мая во внимание, что для анизотропных грунтов поточек полуплоскости, которые расположены на казателем анизотропии  < 1 расчет по методике
центральной вертикали посредине слоев hi, преду- [1], не учитывающей анизотропию, приводит к засмотренных формулой :
вышенным значениям осадок, а также при таких
способах усиления фундаментов, как уширение поs   z ,i  hi ,
(5)
дошвы фундамента, устройства обойм, рубашек,
где
наращиваний и т.п. Для грунтов, характеризующихся показателями анизотропии  > 1, традицион zp ,i ,
 xp,i ,
 z ,i 
(1   xy  zy ) 
(1   xy ).
ный расчет дает уменьшение значения осадок, и
Ez
Ex
если учесть, что для таких грунтов особенно велико
Наиболее просто влияние анизотропии можно влияние деформационной анизотропии, т.к. это, как
учесть по формуле (4) путем корректировки только правило, грунты, имеющие слоистую или столбчатую текстуру, то пренебрегать этим фактом при ренапряжений zp,i, т.е. по формуле:
конструкции недопустимо. Установлено, что в тех
h
s    zp ,i , i
(6) случаях, когда основание имеет показатель дефорE z ,i
мационной анизотропии  < 1, значение расчетного
При этом точность расчета осадок несколько сопротивления грунта основания R увеличивается,
что приводит к уменьшению размеров подошвы
снижается.
Толщина hi и количество слоев n принимается фундаментов и к получению экономического эффекта, и, наоборот, при  > 1 требуется увеличение
в соответствии с [1].
Дополнительные напряжения вычисляются по размеров подошвы по сравнению с установленными по [1]. Исследования показали, при применезависимостям:
нии изотропной модели для расчетов грунтовых оснований приводит к искажению действительной
zp ,i , 
zp ,i  K ,
картины н.д.с. основания. Предлагаемый практиче


K
,
ский метод учета деформационной анизотропии
xp,i ,
xp,i

может быть рекомендован для внедрения в пракy
y
y
zp ,i , 
zp ,i  K ,
тику проектирования и строительства фундаментов.

















 y xp,i ,   y xp,i  K y  ,
/

где

 zp ( y zp ) и  xp ( y xp )

дополнитель-

ные напряжения в соответствующих точках i изотропной полуплоскости определяются по имеющимся решениям для линейно-деформируемой
среды;

K ( K y  ) и K ( K y /  ) –

коэффициенты

влияния анизотропии грунта для характерных точек центральной и угловой вертикалей. Значения

K ( K y  ) и K ( K y /  ) получены путем сопоставления соответствующих напряжений, рассчитанных методом конечных элементов при  = 1 и 
 1.
В случае необходимости определения значений

K ( K y  ) и K ( K y /  ) для других точек

центральной и угловой вертикалей их значения
находятся интерполяцией результатов. Авторами
были проведены многочисленные расчеты дефор-
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Анотація
Деталізовано категорію «сталого економічного зростання» як прогресу розвитку економічної системи, що дозволяє підтримувати певний рівень та якість життя населення у довгостроковому періоді, де
якісні та кількісні характеристики забезпечуються на основі балансу екологічної безпеки виробництва та
економічної ефективності. Окреслено роль державних інвестицій як «відповідальних» інвестицій у реалізації стратегії сталого економічного зростання. Відзначено, що cлідування ідеям сталого економічного
зростання передбачає органічне поєднання соціологізації, комерціалізації та екологізації у інвестиційній
діяльності. Досліджено сучасні світові тенденції процесів інтернаціоналізації державних компаній та їх
вплив на формування передумов для сталого розвитку.
Abstract
The category "sustainable economic growth" is described as the progress of the economic system, which
allows maintaining a certain level and quality of life of the population in the long-term, where qualitative and
quantitative characteristics are provided on the basis of the balance of environmental safety of production and
economic efficiency. The role of state investments as "responsible" investments in the context of implementation
of the strategy of sustainable economic growth is outlined. It is noted that the pursuit of the ideas of sustainable
economic growth implies an organic combination of sociologization, commercialization and environmentalization
of investment activity. The modern world tendencies of the processes of internationalization of state companies
and their influence on the formation of prerequisites for sustainable development are investigated.
Ключові слова: державні інвестиції, сталий розвиток, економічне зростання, державні компанії, інтернаціоналізація.
Keywords: public investments, sustainable development, economic growth, state-owned companies, internationalization.
Постановка проблеми. Слідування ідеям сталого економічного зростання передбачає органічне
поєднання соціологізації, комерціалізації та екологізації у інвестиційній діяльності. Роль держави
як інвестора та регулятора у цих процесах
визначна. У контексті даного наукового дослідження державні інвестиції розглядатимуться як
стимулюючий фактор та основа фінансування сталого розвитку. На противагу публічному, для приватного інвестора під час прийняття інвестиційного
рішення соціальні, екологічні та політичні фактори
не чинять визначного впливу. І якщо зниження
політичної складової під час прийняття інвестиційних рішень можна вважати позитивним моментом,
то змусити виконувати соціальні функції приватний бізнес не може навіть прихильність інвестора
до
принципів
корпоративної
соціальної

відповідальності. На першому місці для приватного
інвестора все одно залишатиметься прибутковість
інвестиційних проектів. А реалізацію політики
відповідального інвестування у контексті забезпечення сталого розвитку варто покласти на державні
інституції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Вплив державних інвестицій на економічне зростання є специфічним для кожної країни, адже державні інвестиції можуть чинити як позитивний так
і негативний вплив в залежності від особливостей,
притаманних тій чи іншій економічній системі.
Згідно з кейнсіанським підходом державні інвестиції є державним інструментом, який призводить
до зростання виробництва на певному етапі. Державні інвестиції зумовлюють збільшення обсягів
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виробництва разом із рівнем зайнятості, що стиму- суб’єктів господарювання, збільшення обсягів вилює сукупний попит та сприяє економічному зрос- робництва, ріст ВВП та, водночас, зниження ретанню. Виходячи з неокласичних поглядів, зрос- сурсного навантаження, зменшення викидів
тання обсягів державних інвестицій відбувається за шкідливих речовин у навколишнє середовище. Теорахунок скорочення інвестицій приватного сектора рії економічного зростання, на відміну від концепта призводить до переміщення ресурсів з приват- ції сталого розвитку, не приділяють уваги
ного сектора в державний сектор, що стримує еко- врахуванню негативного впливу від економічної
номічне зростання, адже створює ефект витіснення діяльності на навколишнє середовище. Поєднання
приватного сектора.
основних ідей цих двох наукових напрямів формує
Дослідження різних аспектів державного інве- наукову категорію «сталого економічного зросстування активізувалися після останньої світової тання». Sustainable у перекладі з англійської ознакризи, у період активного скорочення інвестицій- чає «підтримуючий», тоді Sustainable economic
них проектів приватного сектора. Акцент на аналізі growth передбачає економічне зростання, що дозвоособливостей державного інвестування та ролі дер- ляє підтримувати певний рівень та якість життя
жавно-приватного партнерства для економічного населення. Якісні характеристики тісно пов’язані з
зростання робили Б. Актіобі, Р. Хеммінг, Г. Шварц екологічною складовою сталого розвитку (дихати
[1]. А. Рабнаваз та Р. Джафар вивчали взаємозв'язок чистим повітрям, вживати чисту воду та екоміж валовим внутрішнім продуктом та державними логічно-чисті продукти тощо), проте також вагу маінвестиціями [2]. М. Гринстоун та А. Луні ють соціальні та економічні фактори, в той час як
аналізували державні інвестиції як інвестиції у май- рівень життя населення є економічною категорією,
бутнє у період обмежених бюджетних можливо- що характеризує економічний добробут населення.
стей у посткризовий період [3]. Аналіз останніх до- Виходячи із вищезазначеного, «стале економічне
сліджень і публікацій дозволяє зробити висновок, зростання» визначаємо як прогрес розвитку екощо основний акцент зроблено на аналізі впливу номічної системи, що дозволяє підтримувати певдержавного інвестування на економічне зростання. ний рівень та якість життя населення у довгостроПроте, недостатньо уваги у науковій літературі ковому періоді, де якісні та кількісні характериприсвячено дослідженню проблематики активних стики забезпечуються на основі балансу
на сьогоднішній день процесів інтернаціоналізації екологічної безпеки виробництва та економічної
державних компаній у контексті забезпечення ре- ефективності.
алізації стратегії сталого розвитку.
Економічні кризи та потрясіння ідуть у розріз
Виклад основного матеріалу. Г. Дейлі запро- з ідеями сталого розвитку, який передбачає досягпонував використовувати термін «сталий розви- нення певного стабільного темпу економічного зроток» для визначення гармонійного та збалансова- стання протягом довгострокового періоду. Осноного прогресу на основі інноваційного інтенсив- вою економічного зростання та джерелом еконого економічного розвитку країн, що передбачає номічного розвитку є інвестиції, які відіграють
відсутність дискримінації, ліквідацію бідності та важливу роль у забезпеченні інституціональних
захист навколишнього середовища [4]. Г. Бру- умов переходу до нового технологічного укладу.
ндланд конкретизувала ідеї Дейлі, наголошуючи на Водночас, інвестиції у розвиток людського
необхідності забезпечення потреб нинішнього по- капіталу, інвестиції у інноваційні розробки, у рокоління без завдання шкоди можливостям май- звиток цифрової економіки та інфраструктури дозбутнім поколінням задовольняти власні потреби. волять створити передумови для швидкої адаптації
[5]. Даний підхід передбачає реалізацію концепції до турбулентності зовнішнього середовища внасталого розвитку на основі досягнення економіч- слідок впливу глобалізаційних процесів. Й. Шумпеного росту паралельно з мінімізацією негативного тер вводить поняття «інновація», яку визнає основпливу від інтенсифікації виробничих процесів на вою економічного розвитку за рахунок реалізації
екологічну ситуацію, а збільшення обсягів вироб- функції «утворюючого руйнування». Внутрішній
ництва має забезпечуватися не за рахунок кіль- потенціал розвитку суспільства науковець вбачав у
кісного приросту використовуваних природніх ре- прагненні до отримання монопольного прибутку,
сурсів. Враховуючи адсорбційні можливості навко- можливого тільки за умови реалізації інвестиційнолишнього середовища поглинати шкідливі викиди, інноваційної моделі розвитку [6]. У контексті
важливо не допустити руйнування екосистем. Тра- слідування ідеям сталого розвитку важливо, аби індиційному підходу до трактування терміну «сталий новаційні розробки здійснювалися не тільки у
розвиток» притаманний значний акцент на еко- напрямку підвищення продуктивності, а отже екологічних аспектах. У контексті даного наукового номічної складової, на чому завжди робив акцент
дослідження значна увага приділятиметься еко- приватний інвестор. Держава має створювати інномічним аспектам трактування «сталого ро- ституційні умови підтримки інвестицій, спрямовазвитку». Виокремити повністю дану наукову кате- них на впровадження інновацій у сфері збереження
горію з галузі екології та імплементувати її у мак- природніх ресурсів, зниження викидів у навкороекономіку
видається
неможливим,
адже лишнє середовище, покращення умов праці, тощо.
реалізація концепції сталого розвитку ґрунтується В той час як приватний капітал зосереджує увагу на
на основі забезпечення балансу екологічних ас- прибутковості та зниженні витрат, держава має запектів та економічної ефективності. Сталий розви- безпечити реалізацію інвестиційних проектів,
ток передбачає поєднання максимізації прибутку

Рис. 1. Географічний розподіл державних ТНК у 2017 році
Джерело : складено автором на основі [7, с.45].
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направлених на підтримку концепції сталого еко- рівня освіченості, розвитку інфраструктури тощо,
номічного зростання. Для України, наприклад, та- без оглядки на швидкі дивіденди.
кими підтримуючими стале економічне зростання
Роль державних компаній у світових інвеінвестиціями є реалізація критично важливих про- стиційних потоках є надзвичайно важливою, що
ектів, направлених на підвищення енергоефектив- підкреслюють останні дослідження експертів
ності виробництв та господарств, що дозволить ЮНКТАД, відображені у Звіті щодо світових інвезнизити залежність від енергетичних ресурсів.
стицій за 2017 рік. За період з 2010 по 2016 роки
М. Гринстоун та А. Луні зазначали, що поточні загальна вартість інвестицій у нові проекти
рішення щодо вибору пріоритетних напрямів дер- (greenfield projects) державних ТНК досягла 514
жавного інвестування визначатимуть продук- мільярдів доларів США, що склало понад 9 відтивність, заробітну плату та якість життя сотків від світового обсягу. Інвестиції були зосерепрацівників у майбутньому. Саме тому, навіть в джені у трьох основних галузях: комунальні поумовах обмежених бюджетних можливостей щодо слуги, автомобільне та транспортне забезпечення
фінансування інвестиційних проектів, інвестиції [7, с. 52]. За 2016 рік державні компанії здійснили
повинні бути визначені пріоритетними та захище- 11% від загальної суми інвестицій в нові проекти,
ними у державних бюджетах. Інфраструктура, для порівняння у 2010 році це було лише 8%, що
освіта, охорона здоров'я та якість навколишнього відображає зростання ролі державних підприємств
середовища є критично важливими для підвищення як інвесторів на світовій арені. [7, с. 45]. У 2013 році
продуктивності праці, економічного зростання та державні підприємства здійснили транскордонних
підвищення рівня життя. Скорочення інвестування інвестицій на 160 мільярдів доларів США, що стау цих напрямках може допомогти державам скоро- новить 11 відсотків світових потоків прямих інотити річний бюджет у найближчій перспективі, земних інвестицій [8, с. 4]. За оцінками МФК, у
проте водночас загрожує довгостроковому про- 2015 році на державні підприємства припадало 20%
цвітанню [3].
глобальних інвестицій [9].
Експерти ЮНКТАД для характеристики сусДетальний аналіз нової статистичної бази дапільно-корисних функцій державних інвестицій ви- них ЮНКТАД, присвяченої діяльності державних
користовують категорію «відповідальне інвесту- компаній, дозволяє зробити висновки щодо зроставання» (responsible investment), яке також прита- ючої ролі відповідних суб’єктів господарювання у
манне приватним компаніям, що дотримуються світовій економіці. Близько 1500 державних
основних принципів корпоративної соціальної підприємств, що складає 1,5% від усіх ТНК, вовідповідальності [7, с. 55]. Водночас приватний лодіють понад 86 000 іноземних філій або близько
капітал зрештою все одно рухатиметься у пошуках 10 відсотків усіх іноземних філій у світі. 15 зі 100
зростання прибутковості від інвестиційної діяль- найбільших нефінансових ТНК та 41 зі 100 топності, адже бізнес по своїй природі не може мати ТНК з країн, що розвиваються та перехідних екоальтруїстичний характер. Окремі проекти, реалізо- номік, знаходяться у державній власності. Деякі
вані відповідно до третього рівня корпоративної країни, такі як Китай, Малайзія, Південна Африка
соціальної відповідальності, направлені, напри- та Російська Федерація, мають особливо велику
клад, на збереження навколишнього середовища, кількість державних ТНК, на території ЄС розташозростання доступу найбідніших верств населення вані 420 ТНК з державною формою власності [7, с.
до освіти, тощо можуть виявитися одноразовими 45]. Більше детально географічний розподіл ТНК з
піар-акціями, направленими на зростання лояль- державною формою власності представлено на рис.
ності споживачів до компанії. Державні інвестиції 1. За оцінками МФК, в Африці державні підприєму аналогічні проекти носитимуть довгостроковий ства за оцінками, представляють 15 відсотків ВВП,
інтерес щодо покращення якості життя, зростання тоді як на Близькому Сході та в Північній Африці
вже понад 50 відсотків ВВП [9].
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ЮНКТАД визначає ТНК з часткою держав- лодіє більш ніж 50 відсотками акцій. Іншими слоного капіталу (State-owned MNEs, SO-MNE) як вами, уряди користуються більшістю голосів
окремі юридичні особи, створені або придбані уря- майже у двох третинах усіх ТНК з державною частдами для здійснення комерційної діяльності, вклю- кою. Коли уряд володіє від 25 до 50 відсотків акцій
чаючи операції з прямими іноземними інве- компанії (21 % випадків), держава зазвичай є
стиціями, через наявність філій за кордоном або ви- найбільшим акціонером і чинить значний вплив на
користовуючи моделі інвестування, що не склад ради директорів та корпоративні стратегії. У
передбачають участі у капіталі. Додатковим кри- 16 % випадків держава має частку менше 25 відтерієм є те, що урядовий орган повинен мати як сотків, включаючи золоті акції. У цих випадках
мінімум 10 відсотків капіталу такої компанії, бути держава все ще представлена на раді директорів,
найбільшим акціонером або володіти правом «зо- але участь в управлінні підприємством, як правило,
лотої акції». Згідно зі статистичними даними більш вибіркова, зосереджується зазвичай на клюЮНКТАД, більше третини таких компаній (34%) чових стратегічних рішеннях [7, с. 11, 44-51]. На
повністю належать урядам, а ще у 29 % держава во- рис. 2 відображено структуру власності ТНК з державним капіталом.

Частка державного капіталу у державних ТНК,
%, 2015
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100%
51-99%
25-50%

29%
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Рис.2. Структура власності ТНК з державним капіталом, 2015
Джерело : складено автором на основі [7, с. 51].
Секторальний розподіл діяльності державних
ТНК за даними ЮНКТАД показує вищу концентрацію у сфері надання фінансових послуг та у секторі
природних ресурсів, у порівнянні з приватними
корпораціями. Основними видами діяльності державних ТНК є п'ять основних напрямків : фінанси,
страхування, комунальні послуги (особливо поста-

чання електроенергії), транспортні послуги, видобуток корисних копалин. Задіяні у сфері послуг понад 70% компаній, причому 18% з них припадає на
фінансовий сектор. У таблиці 1 наведено топ-10
ТНК з державним капіталом, які працюють у
нефінансовому секторі, та показана, яка частка в
цих компаніях належить державі.
Таблиця 1
Топ-10 нефінансові ТНК з державною формою власності (за розміром активів, 2016)
Державна
№
корпорація
країна
галузь
частка (%)
1
Volkswagen Group
Німеччина
автомобілебудування
20
2
Enel SpA
Італія
електрика, газ та вода
23,6
3
Eni SpA
Італія
нафтопереробка
25,8
4
Deutsche Telekom AG
Німеччина
телекомунікації
17
5
EDF SA
Франція
електрика, газ та вода
84,6
6
Engie
Франція
електрика, газ та вода
32
China National Offshore Oil Corp
видобуток корисних копа7
Китай
100
(CNOOC)
лин та видобуток нафти
8
Airbus Group NV
Франція
літакобудування
11,1
9
Orange SA
Франція
телекомунікації
13
10 Nippon Telegraph & Telephone Corp
Японія
телекомунікації
32,4
Джерело :складено автором на основі [7, с. 47].
Серед 10 найбільших фінансових корпорацій з державною формою власності, 7 походять з Китаю,
першу позицію у рейтингу займає Промисловий та
Комерційний Банк Китаю (Industrial & Commercial

Bank of China). Перелік найбільших компаній з певною часткою державного капіталу, що працюють у
фінансовому секторі наведено у таблиці 2.
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Таблиця 2
Топ-10 фінансові ТНК з державною формою власності (за розміром активів, 2015)
Державна
№
корпорація
країна
галузь
частка (%)
The Industrial & Commercial Bank of
1
Китай
комерційні банки
34,6
China (ICBC)
2
China Construction Bank Corporation JSC Китай
комерційні банки
57
3
Agricultural Bank of China Ltd
Китай
комерційні банки
40
4
Japan Post Holding Co Ltd
Японія
страхові компанії
80,5
5
Bank of China Ltd
Китай
комерційні банки
64
6
Bank of Communications Co Ltd
Китай
комерційні банки
26,5
7
The Royal Bank of Scotland Group Plc
Великобританія
банківський холдинг
71,9
8
China Merchants Bank Co Ltd
Китай
комерційні банки
26,8
9
Shanghai Pudong Development Bank
Китай
комерційні банки
20
Ping An Insurance (Group) Company of
10
Китай
страхові компанії
32,2
China Ltd
Джерело : складено автором на основі [7, с. 48].
Процеси інтернаціоналізації передбачають
налагодження бізнес-контактів з міжнародними покупцями та конкурентами, а міжнародна конкуренція змушує державні компанії працювати більш
ефективно, шляхом стимулювання інноваційної
діяльності. Цікаво, що деякі автори ще у 1987 році
висловлювали думку про те, що державну власність
важко узгодити з принципом багатонаціональності,
а існування багатонаціональних державних
підприємств називали парадоксальним явищем
[10]. Дослідження 1979 року Р. Маццоліні свідчать,
що у той період урядовці традиційно скептично ставилися до міжнародної експансії державних компаній, надаючи перевагу експортній діяльності,
наголошуючи на негативному впливі таких процесів на рівень зайнятості та ділової активності всередині країни [11]. Науковці у 1970-1980 роках притримувалися думки, що мотивами інтернаціоналізації державних компаній було не підвищення
економічної ефективності, а скоріше досягнення
стратегічних (наприклад, доступ до природних ресурсів) чи дипломатичних цілей. [10, 11].
На сьогоднішній день експерти ЮНКТАД
виділяють три основні моделі поведінки щодо державного регулювання процесів інтернаціоналізації

60

55

державних ТНК: уряд перешкоджає процесам інтернаціоналізації (наприклад, в Італії стурбовані
можливим негативним впливом процесів інтернаціоналізації державних корпорацій на рівень безробіття на місцевому рівні); уряд сприяє інтернаціоналізації (наприклад, політика "Go Global" в
Китаї); нейтральна модель. [7, с. 51].
Штаб-квартири
державних
компаній
розповсюджені по всьому світі, проте більше половини розташовані в країнах, що розвиваються, та
майже третина в Європейському Союзі. Лідером за
кількістю штаб-квартир державних корпорацій, які
ведуть мультинаціональну діяльність, є безперечно
Китай. Також не потрібно забувати, що Китай у
2016 році є другою за величиною країною-інвестором у світі. Філії державних європейських ТНК
розташовані більшою мірою у країнах Європи та у
США, в той час коли філії азійських компаній сконцентровані у Гонконзі, Китаї та Сінгапурі. Географічна диверсифікація філій державних корпорацій з країн ЄС представлена на рис. 3. Загальна
кількість іноземних філій європейських ТНК з державним капіталом на 2017 рік – 31300 [7, с. 50].

Географічна диверсифікація філій
європейських ТНК з державною
часткою
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Рис. 3. Географічна диверсифікація філій європейських державних корпорацій.
Джерело : на основі [7, с. 50].
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Загальна кількість іноземних філій азійських Географічна диверсифікація філій державних корТНК з державним капіталом на 2017 рік – 39000. порацій з країн Азії представлена на рис. 4.

Географічна диверсифікація філій азійських ТНК з
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Рис. 4. Географічна диверсифікація філій азійських державних корпорацій.
Джерело : на основі [7, с. 50].
Необхідність виконувати неекономічні функції соціального спрямування, покладені на держані
компанії, на думку Г. Беніто, Р. Луннана та С. Томассена, заважають активізації процесів інтернаціоналізації [12]. Водночас, державні компанії отримують інші види підтримки збоку державних установ, які допомагають досягти успіху на
міжнародному рівні в умовах жорсткої конкуренції,
такі як - прямі субсидії, дешеві позики, пільговий
режим державних закупівель, тощо. Політичні зв'язки надають привілейований доступ до дипломатичного апарату, інформацію про іноземне середовище та двосторонні торгівельні та інвестиційні
угоди, а також політичну підтримку в цілому [13].
Емпіричний аналіз показників норвезьких державний компаній за 2000-2010 роки, акції яких котируються на фондових біржах, виявив відсутність
жодних ознак того, що державна власність знижує
переваги
інтернаціоналізації.
До
вибірки
підприємств потрапила компанія Telenor, державний телефонний оператор, який пройшов лістинг у
2000 році та на сьогоднішній день є потужною
міжнародною телекомунікаційною компанією. Інший приклад – Statoil - національна нафтова компанія Норвегії, заснована у 1972 році та частково
приватизована шляхом продажу акцій на фондових
біржах у 2001 році, яка до моменту приватизації
вже здійснила міжнародні інвестиції. Фактична
здатність державних підприємств отримувати переваги від інтернаціоналізації залежить перш за все
від особливостей корпоративного управління, а також професійних якостей та досвіду роботи на іноземних ринках топ-менеджерів. Водночас, дослідження виявили, що державні компанії, які
пройшли лістинг на біржах, виявилися більш
успішним; пояснюють це явище впливом таких

чинників, як високі стандарти корпоративного
управління, транспарентність операцій тощо. Зосередження уваги публічних державних підприємств
на комерційних результатах та проведення спільного моніторингу приватними власниками підвищить схильність державних підприємств до вибору
проектів, що максимізують цінність. Крім того, ресурси, пов'язані з державними фінансами, можуть
дозволити державним компаніям отримати значні
переваги на міжнародних ринках. Дослідження
підтвердили, що інтернаціоналізація дійсно може
бути стратегією покращення ефективності діяльності державних підприємств [14, с. 4, 13, 30].
Висновки. Проведене дослідження дає можливість зробити висновок щодо зростаючої ролі
державних інвестицій на формування нового інвестиційного тренду після останньої світової фінансової кризи, де ТНК з держаним капіталом відіграватимуть надзвичайно важливу роль. Процеси інтернаціоналізації держаних компаній сприяють
комерціалізації діяльності, внаслідок посилення
конкурентної боротьби, яка вимагає використання
сучасних моделей розвитку, заснованих на інноваціях. Намагання потрапити на іноземні ринки розвинутих країн вимагає використання передових
технологій, як у сфері підвищення продуктивності
праці та виробничих потужностей, так і у контексті
забезпечення дотримання екологічних норм та
стандартів. Необхідність відповідати вимогам
зовнішніх ринків стимулює компанії до здійснення
інвестицій не тільки у розвиток технологій, які покращують продуктивність виробничих потужностей, але і у розвиток людського капіталу, що є основою економічного зростання у середньо та довгостроковій
перспективі.
Водночас,
інтернаціоналізація діяльності державних компаній
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5. Брундтланд Г. Наше спільне майбутнє: Міжінтересів країни, дозволяє розширити сфери народна комісія з навколишнього середовища та
політичного впливу, сприяє налагодженню ділових розвитку / Г. Брундтланд. – Оксфорд : Оксфорд
контактів. До факторів, що сприяють зростанню Юніверсіті Пресс, 1987. – 512 с.
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Streszczenie
Artykuł poświęcony jest teoretycznym podstawom zarządzania przepływami logistycznymi w obszarach
produkcji i obiegu. Szczególną uwagę zwraca się na tworzenie systemów logistycznych na poziomie zarządzania
mikro, makro, mezo i logistyką. Artykuł zajmuje się wpływem procesów logistycznych na systemy zarządzania
przedsiębiorstwem. W obecnym systemie zaopatrzenia, produkcji i sprzedaży produktów, firma nie zaspokaja
zapotrzebowania rynku, dlatego konieczne jest uwzględnienie wszystkich procesów biznesowych w systemach
logistycznych. Główne funkcje logistyki to: kontrola jakości, dystrybucja produktów produkty wytwarzane przez
jednostki produkcyjne przedsiębiorstwa; przetwarzanie przewożonych towarów - księgowanie i zarządzanie
zapasami, ich przemieszczanie, komunikacja i organizacja przepływu informacji; pakowanie produktów, ich
przechowywanie, magazynowanie, załadunek i rozładunek; finansowanie i wzajemne rozliczenia, planowanie
popytu w oparciu o badania rynkowe, organizację usług dostawczych i marketingowych; konsumpcja projektowanie zamówień na produkty, przechowywanie zapasów, dostarczanie konsumentom, finansowanie
zamówień.
Summary
The article is devoted to the theoretical basics of management of logistical flows in the areas of production
and circulation Particular attention is paid to the creation of logistics systems at the level of micro, macro, meso
and logistics management. The article deals with the influence of logistical processes on enterprise management
systems. In the current system of supply, production and sale of products, the company does not meet market
demand, so it is necessary to include all business processes in logistics systems.The main functions of logistics are
as follows: quality control, distribution of output of products by the production units of the enterprise; processing
of transported goods - accounting and management of stocks, their movement, communication and organization
of information flows; packaging of products, their storage, warehousing, loading and unloading operations; financing and mutual settlements, demand planning based on market research, organization of supply and marketing
services; consumption - designing orders for products, storing stocks, providing consumers, financing orders.
Słowa kluczowe: logistyka, systemy logistyczne przedsiębiorstw, międzynarodowe procesy logistyczne,
handel międzynarodowy
Keywords: logistics, logistics systems of enterprises, international logistics processes, international trade
Logistyka jako pojęcie i nauka w swoim rozwoju
i interpretacji specjalistów-ekonomistów przeszła
drogę od rozpatrzenia z punktu widzenia czysto
naukowego kierunku nauki stosowanej, którego
stosowanie przyczynia się do integracji podaży i
popytu, produkcji i sprzedaży sieci, przepływy
materiałów i informacji, i tym podobne. Wychodząc z
pojęcia działalności gospodarczej, jest działalność
podmiotów gospodarczych Ukrainy i zagranicznych
podmiotów gospodarczych, zbudowanych na relacjach
między nimi ma miejsce zarówno na terenie Ukrainy,
jak i poza jej granicami [5], samą logistykę
zagranicznej działalności gospodarczej należy
traktować jako system, którego celem jest dostawa
towarów i wyrobów, technologii informacyjnych i
materialnych wątków w określonym miejscu, w
odpowiedniej ilości i asortymencie, w maksymalnie
możliwym stopniu przygotowanych do procesu

produkcji lub osobistej konsumpcji przy danym
poziomie kosztów dodatkowych, jak na terenie danego
kraju, tak i poza jej granicami. [17, 528]
Analiza ostatnich badań i publikacji
Pytanie dotyczące korzystania z systemów
logistycznych w różnych branżach gospodarki
szczegółowo rozwiązane naukowcami w pracach B.A.
Anikina, A.M. Gadzhinskogo, V.M. Nazarenko, , D.S.
Nikolaeva, O.D. Protsenko, Т.А. Prokofievoy, SM.
Rezer, A.I. Semenenko, V.I. Sergeeva, A.N.
Sterligovoy,
K.V.
Kholopova,
itp.
Wśród
zagranicznych autorów należy wymienić prace: D.
Bauersoksa, E. Bardi P. Kozaban, J. Closs, D. Cole, J.
Langley, D. Waters, D. Stoke. W sprawie rozwoju
światowej gospodarki, O.T. Bogomolov, RS Grinberg,
MA Portnoy, A.S. Bulatova, V.M. Kudrov.
Przedmiotem logistyki międzynarodowej jest
optymalizacja materialnych i odpowiadających im
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środków finansowych i informacyjnych procesów logistyki towarowo-zasobów materialnych nie da się
strumieniowych. [1,с.53] A celem logistyki nie zauważyć, że głównym występuje tu optymalizacja
międzynarodowej jest dostawa towarów "dokładnie na przyjęcia rozwiązań logistycznych, i na tej podstawie
czas" przy minimalnych nakładach pracy i zasobów zbudowanie najbardziej efektywnego systemu
materialnych.
zarządzania
logistyką
towarową
zagranicznej
To jest bardzo ważne dla poprawy efektywności działalności gospodarczej (rys. 1.1), że opowiada się
działalności firm i przedsiębiorstw właśnie na rynku swoistym
wskaźnikiem
skuteczności
walki
międzynarodowym, bo biorąc pod uwagę istotę relacji konkurencyjnej. [2]
między wewnętrznym i zewnętrznym systemem

Rys. 1.
Związek między wewnętrznym i zewnętrznym systemem logistyki zagranicznej działalności gospodarczej [2]
Postęp naukowo-techniczny tworzy zewnętrzne
warunki dla innowacyjnych zmian jakościowych w
technologii logistyki międzynarodowej działalności
gospodarczej i inicjuje proces produkcji nowych lub
modernizacji starych produkcji. A marketingowy
komponent środowiska wewnętrznego, na podstawie
analizy potrzeb i terminowości zmian, generuje zadania
dla sektora produkcyjnego w ilościowych i
jakościowych wskaźników produkcji.
Elementy zewnętrznej mikrośrodowiska i
branżowe cechy produkcji w połączeniu z czynnikami
zewnętrznego systemu logistyki wpływają na proces
zarządzania funkcjonowaniem systemu wewnętrznej
logistyki. Cykliczny charakter gospodarki i
personalizacja produktów przyczyniają się do
powstawania nowych potrzeb realizowanych przez
osiągnięcia NTP, co wymaga nowych inwestycji w
innowacje, a w konsekwencji dalszy ciąg procesu
logistycznego. [2]

Z punktu widzenia menedżera, logistyka
interpretowany
jako
organizacja
zarządzania
koncentruje się przygotowaniem i właściwym
wykorzystaniem środków i usług niezbędnych do
rozwiązania konkretnych zadań. [6]
Logistyka występuje, jak niektóre infrastruktury
produkcyjnej gospodarki. Ona opiera się na ścisłej
współpracy zapotrzebowania, dostaw, produkcji,
transportu i dystrybucji produktów. Logistyka zaczyna
się od pierwotnych źródeł surowców lub wytwarzania
półproduktów, w dalszym ciągu w obiegu materiałów i
półproduktów w ramach procesu produkcji
przedsiębiorstwa i kończy się dostawą gotowych
produktów konsumentowi dla osiągnięcia celów
ekonomicznych przedsiębiorcy. [3, c.20-29]
Łańcuch dostaw zakupu produktów
Główne cele dostawy to:
1) zapewnić ciągły przepływ surowców,
materiałów i usług, które są potrzebne do działalności
organizacji;
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2) wspieranie inwestycji w zapasy i straty na firmy, istnieją wybór i ocenę dostawców, kontroli
minimalnym poziomie;
jakości i realizacja forward zakupów. [3]
3) zapewnienie wysokiej jakości produktów;
Zarządzanie łańcuchem dostaw jest wyzwaniem
4) nabywać niezbędne towary i usługi przy dla każdego przedsiębiorstwa, ponieważ proces ten
minimalnych kosztach;
obejmuje nie tylko sprzedaż produktów konsumentowi
5) umacniać pozycję konkurencyjną organizacji;
końcowemu, ale i śledzenie kanałów zakupu surowców
6) osiągnięcia celów zaopatrzenia z minimalnie lub towarów. W zależności od tego, jaka firma jest
ewentualnymi kosztami administracyjnymi.
centralną, taka będzie struktura sieci dostaw. W sumie
Wśród podstawowych rodzajów zamówień jako struktura sieci łańcuchów dostaw przedstawiono
działalności, które mają wpływ na osiąganie celów na rys. 2. [1, c.318]

Rys. 2. Sieciowa struktura łańcuchów dostaw
Priorytetem w tej kwestii wstaje rozpatrzenia
ogólnych trendów logistycznych. Najważniejsze z nich
można scharakteryzować w następujący sposób [1,
c.11-12]: Zmiana systemu produkcji, od produkcji do
magazynu (Make-to-Stock) do produkcji na
zamówienie (Make-to-Order). Tak więc, dla
menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych, które
pracują na całym świecie, głównym zadaniem jest
opanowanie produkcją produktu zgodnie z
indywidualnymi wymaganiami klienta. Zmiana
sprzedaży produktów, co stanowi uzgodnienie między
tradycyjną strukturą sprzedawców i bezpośrednią
sprzedażą przez logistycznych przedsiębiorstwa. W
takiej sytuacji wymagane jest posiadanie zarządzania
logistycznego w przedsiębiorstwie. Przy tym wartość

ma nie skrócenie terminów dostaw, a ich
przestrzeganie. Połączenie i konsolidacja handlu i
dostawców. Ilościowe trendy, a mianowicie:
zmniejszenie liczby dostawców w zbyciu. Zdaniem J.
Kocha
trzy
czwarte
przedsiębiorstw
międzynarodowych chcą zmniejszyć liczbę swoich
dostawców w ciągu najbliższych pięciu lat. Ale przy
tym przestrzeganie terminów dostaw pozostaje
aktualne. Wpływ e-biznesu na logistykę, ponieważ
klienci, przede wszystkim oczekują zwiększenia
szybkości dostawy towarów, co prowadzi do
zwiększenia wydatków na udzielenie i obsługę
posprzedażną. Stąd wychodzą główne trendy, które
mają wpływ na wykonywanie zadań logistycznych
(tabela 1.). [8]
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Tabela 1
Wpływ trendów w logistyce międzynarodowej na zadania logistyczne przedsiębiorstwa
Trendy na rynkach
Zadania logistyczne
Globalizacja rynków zaopatrzenia i zbytu
Globalny przepływ strumieni towarowych
Skrócenie cyklu życia produktu
Wyjście produktu na rynek i czas zakończenia jego
produkcji
Personalizacja produktu
Opanowanie złożonych materialnymi i znakami
strumieniami
Wzrost kosztów przy jednoczesnym wzroście Racjonalizacja "ekonomicznej" logistyki
konkurencji
Wzrost wymagań klientów (koszty, jakość, czas)
Specjalizacja firmy
Zgodność i oczekiwań rynku
Wykonanie cyklu dostaw i wywozu odpadów

Więc, na dzień dzisiejszy, bazując na trendach w
logistyce międzynarodowej, problemy logistyczne
operacji wyraźnie monitorowane, więc ich rozpatrzenia
jest
aktualnym
zagadnieniem
dla
każdego
przedsiębiorstwa, które stara się efektywnie pracować
w
wybranym
segmencie.
Kierownictwo
odpowiedzialne za logistykę w przedsiębiorstwie,
mogą kontrolować niektóre czynniki, ale, niestety, nie
wszystkie. Wraz z tym trzeba wziąć pod uwagę te
niekontrolowane elementy podczas wykonywania
wszelkich czynności w zakresie marketingu
międzynarodowego. Na rysunku 3 w schemacie formie

przedstawia środowisko, w którym pracują
menedżerowie ds. logistyki [4, c.248]. W
kontrolowanych elementach środowiska zewnętrznego
funkcjonowania działu logistyki należą: obsługa
konsumentów, zapasy, pakowania, transportu,
magazynowania
i
przechowywania
itp.
Niekontrolowane elementy otoczenia, z kolei zawierają
polityczne i prawne czynniki, czynników społecznokulturowych,
ekonomicznych
i
elementy
konkurencyjne
oddziaływania,
właściwości
technologiczne i oznaczenia geograficzne. [4, c. 220228].

Rys. 3 Środowisko zewnętrzne globalnej logistyki
Rozważmy niekontrolowane czynniki wpływu na
logistykę ukraińskiego przedsiębiorstwa. Po pierwsze,
to niestabilność rynku pozycji na Ukrainie, które są
konsekwencją pokryzysowego czasu, inflacji i kilku
nie stabilnej polityki państwa. Po drugie, to

wprowadzenie długo oczekiwanego, ale nie mniej
kontrowersyjnego kodeksu Podatkowego, a w
konsekwencji pomoc w przetrwaniu małym i średnim
firmom, które często są oparciem dla dużego
producenta, jego dostawców lub pośredników. Po
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trzecie, niesprawiedliwe ulgi podatkowe w odniesieniu
Stosunkowo odprawy celnej i transportu
do niektórych podatników i pełne opodatkowanie i brak przedsiębiorstwa powinny nie mylić z wyborem
dotacji dla innych z powodu korupcji organów brokera celnego, bo to właśnie przy jego udziale
państwowych oraz kadry zarządzającej podmiotów. Po następuje przemieszczanie towarów przez granicę
czwarte, na operacji logistycznych wpływają ceny na celną i to właśnie on przygotowuje wszystkie
rynku produktów naftowych i ziemi (wynajem niezbędne dokumenty. Dotyczące działalności
operacji), bo transport i przechowywanie towarów są eksportowej, przedsiębiorstwom, aby nawiązać relacje
elementami logistyki przedsiębiorstwa. Według z międzynarodowych spedytorów, które według
danych magazynu "BIZNES" średnia cena benzyny A- ustawy Ukrainy "o działalności transportowo95 w lutym 2017 roku. powinna osiągnąć poziom 28 spedycyjnej" na zlecenie klienta: organizują badania
UAN. za 1l (dla porównania w analogicznym okresie ładunków; angażuje krajowe, zagraniczne sądy i
2016 –20UAN) [6], ale istnieje tendencja regulacji przyciągają inne pojazdy i zapewniają ich dopływ do
rządowymi sytuacji na rynku paliwa – cena za 1 l-A-95 porty, dworce kolejowe, składy, zaciski lub inne
osiągnęła poziom 28 UAN. Po piąte, komplikacja obiekty do terminowej przesyłki towarów; zapewniają
procedur celnych przy projektowaniu produktów. Na przygotowanie i wyposażenie dodatkowe pojazdów i
przykład, przypadek, który zdarzył się na początku ładunków zgodnie z wymaganiami aktów prawnych
stycznia z Odesskim i Czarnomorskim morskimi dotyczących działalności danego rodzaju transportu;
portami (OMP i CzMP). Z powodu samowoli służby wykonują prace związane z odbiorze, nagromadzenie,
celnej kontrola celna został zawieszony w ОMP i cięciem,
rafinacji,
segregacją,
składowaniem,
powolny w CzMP, gdzie za dobę badanie i opisywanie przechowywaniem, transportem towarów; prowadzą
odbyły się 50-60 kontenerów zamiast 400 jednostek. ewidencję przyjęć i wysyłki towarów z portów, stacji
[6-8] z tego powodu przedsiębiorstwa nie mogli kolejowych, magazynów, terminalów i innych
dostarczyć swoje produkty do konsumenta końcowego obiektów; organizują ochronę ładunków w czasie
lub odwrotnie ich uzyskać. W konsekwencji kary i transportu, przeładunku i przechowywania; realizują
dodatkowe koszty.
projekt towarowej dokumentacji transportowej i jej
Do głównych niekontrolowanych elementów newsletteru na akcesoria; zapewniają w sposób
należą polityczne i systemy prawne, które określają przewidziany przez prawo uczestnikom transportowopracę rynków zagranicznych, warunki ekonomiczne, spedycyjnej działalności zgłoszenia przesyłek i stroje
ostrość konkurencji, dostępność technologii lub na wysyłkę; realizują ubezpieczenie ładunków i ich
dostępu do nich, geograficzną strukturę języka obcego odpowiedzialności; zapewniają optymalizację ruchu
na rynku, a także społeczne i kulturowe normy różnych materialnych strumieni od nadawcy do odbiorcy w celu
rynków docelowych. W takiej sytuacji kierownik osiągnięcia minimalnego poziomu wydatków;
logistycznej usługi musi podejmować decyzje w wykonują obliczenia z portami, organizacji transportu
warunkach pewnej niepewności, czyli analizować za przewóz, przeładunek, magazynowanie towarów;
kompromisowe opcje kosztów i usług, opracowanie i zapewniają przygotowany transport, posiadający
wdrożenie programu obsługi klienta i liczyć składniki dodatkowe wyposażenie zgodnie z wymogami prawa;
kosztów całego procesu logistycznego.
sporządza dokumenty i organizowanie pracy zgodnie z
Z tych niekontrolowanych elementów należy celnymi i sanitarnymi wymogami; zapewniają inne
zwrócić uwagę ekonomiczne środowiska, bo właśnie w pomocnicze i towarzyszące przewozu transportowotej dziedzinie bezpośrednio działa każda firma, i spedycyjne usługi przewidziane w umowie transportu
zdolność do ryzyka, zwłaszcza walutowych, na tyle spedycji i nie są sprzeczne z prawem. [8]
duże, nie mówiąc o inflacji. Na Ukrainie, jak kraju z
Ale ta usługa na razie w Ukrainie nie zyskała dużej
inflacją, logistyki należy poprawnie określić metodą skali. Dlatego każde przedsiębiorstwo stara się
wyceny zapasów przedsiębiorstwa (LIFO lub FIFO) "przetrwać" w takich warunkach istnienia i działać
przecież to znacznie wpływa na zyski firmy. Trzeba bardziej efektywnie. Dla wielu firm, zwłaszcza dużych,
również pamiętać, że gospodarka współpracuje z priorytetem jest wyjście na rynek zagraniczny i ich
innymi zewnętrznymi komponentami, takimi jak zgodność z towaru jako obcego. Ale dla Ukrainy, gdzie
rozwój techniczny, zmiany w prawnej i regulacyjnej regulacje gospodarki "robi wszystko" do wyginięcia
dziedzinach, zmiany demograficzne, zmiany społeczne krajowego producenta, otwierając bezpłatny dostęp do
i wzrost zainteresowania środowiskowych aspektów produktów importowanych (która nie zawsze ma
działalności przedsiębiorstw.
najlepsze wskaźniki jakościowe, na przykład, wyroby z
Duży wpływ na operacji logistyczne firm mają Chin, lub przekracza je kilka razy), co krajowe towary
polityczne i prawne aspekty. Ale chciałbym zauważyć, konkurencyjnymi, bardziej charakterystyczny jest
że w pierwszej kolejności rząd powinien być zainteresowanie krajowych przedsiębiorców lub
zainteresowany w uproszczonych tych aspektów dla zakupu gotowych produktów obcego pochodzenia, lub
firm, które zajmują się działalnością w handlu, bo to w kupnie wysokiej jakości surowców u zagranicznego
właśnie one stoją z podporządkowania prawnymi partnera, lub tworzenie wspólnych przedsięwzięć,
dwóch lub więcej krajów, co znacznie utrudnia które opierają się na wspólnym kapitale podmiotów
transport i odprawę celną towarów. Tak, niektóre działalności gospodarczej Ukrainy i zagranicznych
marketingowe lub logistyczne rodzaje działalności podmiotów gospodarczych, na wspólnym zarządzaniu
mogą być zakazane, niektóre działania mogą być i na wspólnym rozkładzie wyników i ryzyka [9] w celu
ograniczone, a mogą stać się wiążące. [7]
przyciągnięcia dodatkowych inwestycji i bardziej
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Аннотация
Якорцы с древности известны как лечебное средство. Древняя медицина считала, что при приеме во
внутрь якорцы очищают внутренние органы от ненужных и вредных веществ, гонят мочу, лечат заболевания мочевого пузыря, увеличивают количество семени, дробят камни почек и мочевого пузыря, лечат горячий кашель, смягчают, а вместе с вином лечат вред всех ядов. Якорцы помогают при опухолях в горле,
гнилостных язвах десен, от всех нервных заболеваний. В народной медицине Таджикистана и Узбекистана
настой плодов и листьев якорцов применяют во внутрь при коликах в боку, геморрое, болезнях почек и
мочевыводящих путей, как слабительное средство. Отвар корней растения в молоке применяют как укрепляющее организм средство. Плоды якорцов курят при геморрое, сифилисе, затрудненном мочеиспускании.
Отвар растения пьют как абортивное средство. В современной научной медицине якорцы применяют не
так широко. Все части якорцов обладают антиоксидантными, мочегонными, афродизиатическими, антиуролитическими, антидиабетическими, гиполипидемическими, кардиотоническими, гепатопротективными, болеутоляющими, антиспазматическими, противоопухолевыми, антигелминтными, иммуномодулирующими, противовоспалительными, антибактериальными свойствами. На основе биологически активных веществ якорцов синтезируется препараты «Верона», «Трибустонин» и другие которые используется
при лечении импотенции, мужского бесплодия.
Abstract
Tribulus terrestris from antiquity are known as remedy. The ancient medicine considered that at reception in
inside Tribulus terrestris internals clean from unnecessary and harmful substances, drive urine, bladder diseases
treat, increase quantity of a seed, split up stones of kidneys and a bladder, treat hot cough, soften, and together
with wine treat harm of all poisons. Tribulus terrestris help at tumors with a throat, putrefactive ulcers of gums,
from all nervous diseases. In traditional medicine of Tajikistan and Uzbekistan infusion of fruits and leaves of
Tribulus terrestris is applied in inside at gripes in a side, hemorrhoids, diseases of kidneys and urinary tract as
depletive. Broth of roots of a plant in milk is applied as the means strengthening an organism. Fruits of Tribulus
terrestris are smoked at hemorrhoids, syphilis, the complicated urination. Broth of a plant is drunk as abortive
means. In modern scientific medicine Tribulus terrestris apply not so widely. All parts of yakorts have antioxidant,
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diuretic, afrodiziatichesky, antiurolitichesky, anti-diabetic, gipolipidemichesky, cardiotonic, gepatoprotektivny,
soothing, anti-spasmodic, antineoplastic, immunomodulatory, anti-inflammatory, antibacterial properties. On the
basis of biologically active agents of Tribulus terrestris it is synthesized the medicines "Verona", "Tribustonin"
and others which it is used at treatment of impotence, male infertility.
Ключевые слова: якорцы, Tribulus terrestris, террестонеизид, триллин, диосцин, протодиосцин,
народная медицина, древняя медицина
Keywords: Tribulus terrestris, terrestoneisid, trillin, dioscin, protodioscin, traditional medicine, ancient medicine
Tribulus terrestris L. Это очень распространенное растение Центральной Азии. Это травянистое однолетнее густоопушенное растение с ветвистыми от основания стелющимися стеблями до 100
см. в длину. Листья супротивные, до 6 см в длину,
парноперистые, короткочерешковые; листочки
продолговато-эллиптические, опушенные. Цветки
на коротких цветоножках, желтые, иногда белые,
одиночные, расположены в пазухах листьев. Плод
из пяти звездчато-расположенных плодиков, напоминающих по форме якорь.
Якорцы произрастают как сорное растение
вдоль дорог, в пустырях, в местах, где близко расположены подземные воды.
Растение используется как лечебное с глубокой древности. Оно очень популярно в современной народной и научной медицине.
Химический состав: Все части растения содержат в большом количестве стероидные – стероидные гликозиды A - триллин, B - монозид рускогенина C - диосцин, D - диосцинин - [60, p.1680; 74,
p.187; 8, c.52], лонгипеталозиды A-C – [93, p.50] и
фурастаноловые сапонины – хлоромалозид, террестонеизид, триллин, диосцин, протодиосцин, террестринин, галактопиранозиды, трибуфурозиды и др.
– [148, p.201; 40, p.198; 46, p.590; 66, p.289; 146,
p.553; 130, p.43; 139, p.1443; 147, p.353; 87, p.213;
43, p.1189; 141, p.429].
Определены также флавоноиды - рутин, кемпферол-3-рутинозид, рамнетин-3-рутинозид, изорамнетин-3-рутинозид, тамараксетин-3-рутинозид,
азалеатин-3-рутинозид – [18, c.23; 19, c.22], алкалоиды, витамин С, смолистые вещества, жирное
масло, кумарины, красящие вещества – [144,
p.1414].
Выявлены
трибусимид
C,
N-pкумароилтирамин,
террестриамид,
N-транскафеоилтирамин – [89, p.1016; 77]. В листьях растения много слизей, сахаров. Семена якорцов содержат пять алкалоидов, до 5% жирного масла. Плоды
якорцов содержат фурастанолные сапонины – терестозины – [149, p.816]. В корнях обнаружены ситостерин, кампестерин и стигмастерин, нейтральные
липиды, гликолипиды и фосфолипиды – [16, c.20].
Все растение богато фитоэстрогенами, которые обладают гонотропными и анаболическими свойствами. В якорцах большое количество солей K, Ca,
Mn, Ba, Se – [13, c.60; 4, c.218].
Древняя медицина. Древняя медицина определяла натуру якорцов как уравновешенную в отношении горячести и холодности и сухую. При
приеме во внутрь очищает внутренние органы от
ненужных и вредных веществ, гонит мочу, лечит

заболевания мочевого пузыря, увеличивает количество семени, дробит камни почек и мочевого пузыря, лечит горячий кашель, смягчает, а вместе с
вином лечит вред всех ядов. Якорцы помогают при
опухолях в горле, гнилостных язвах десен, от всех
нервных заболеваний. Наружно, отвар якорцов используют при горячих опухолях. Если в его отваре
намочить горох на 3 дня и съесть, сильно укрепит
половую силу мужчин – [1, c.251; 7, c.223].
Его выжатый сок сгущают на Солнце и употребляют во внутрь. Если его пить вылечит цистит,
укрепит потенцию, раздробит камни мочевого пузыря и почек, вылечит затрудненное мочеиспускание и колиты. Сгущенный сок травы с медом держат во рту при воспалениях слизистой. Если это капать в ухо, успокоит ушную боль – [7, c.223].
Если выпить 9 гр. сгущенного сока якорцов,
полностью выведет яд гюрзы. Его сок, в смеси с шафраном капают в глаза при кровоподтеках. Доза
приема сгущенного сока якорцов до 17,5 гр.
Якорцы вредят голове. При таких состояниях
нужно употребить сладкий миндаль – [7, c.224].
Семена якорцов используют так же, как сгущенный его сок. Если семена прокипятить в молоке
3 раза, затем высушить, растереть и съесть, сильно
укрепит половую силу – [1, c.252; 2, c.202].
Из растения готовят и масло. Для этого 1 часть
сока якорцов смешивают с 2 частями кунжутного
масла и кипятят на тихом огне, пока не выкипит вся
вода. Якорцовое масло, при приеме во внутрь, в
виде клизм, местно сильно укрепляет половую
силу, лечит суставные, поясничные боли. Если его
капать в отверстие полового члена или намазать на
низ живота, раздробит камни почек. Доза масла
якорцов на прием до 32 гр., если его употреблять с
вареным вином, медом и сахаром – [7, c.224].
Народная медицина. В народной медицине
Таджикистана и Узбекистана настой плодов и листьев якорцов применяют во внутрь при коликах в
боку, геморрое, болезнях почек и мочевыводящих
путей, как слабительное средство. Отвар корней
растения в молоке применяют как укрепляющее организм средство. Плоды якорцов курят при геморрое, сифилисе, затрудненном мочеиспускании. Отвар растения пьют как абортивное средство. Несмотря на то, что растение ядовито для крупного и
мелкого рогатого скота, для человека оно нетоксично. Горные таджики используют якорцы как
суррогат чая – [17, c.335; 9, c.603] .
В монгольской народной медицине плоды,
цветы якорцов применяют при лечении заболеваний почек, мочевого пузыря, отеков.
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В индийской народной медицине якорцы счиКлинические исследования показали, что
тают мочегонным, омолаживающим, растворяю- прием якорцов приводит к улучшению внутрисерщим камни средством. Они усиливают мочевыде- дечного кровообращения, уменьшению гипоксии
ление, увеличивают количество семени. Якорцы миокарда – [138, p.68]. На экспериментальных мысчитаются сильным омолаживающим средством. В шах определено, что якорцы уменьшают осложнеравных количествах с имбирем, при приеме во ния в миокарде, смертность, после перенесенного
внутрь лечит боли в спине, суставные боли – [156]. инфаркта – [63, p.146; 62, p.315]. Галактопиранозид
В итальянской народной медицине якорцы ис- - тритерпен якорцов оказывает кардиопротективпользуют как стимулирующее половую сферу сред- ное воздействие при состоянии ишемии – [131,
ство.
p.47]. Трибулосин якорцов оказывает кардиопроНаучная медицина. В современной научной тективное воздействие при ишемии – [153, p.677;
медицине якорцы применяют не так широко. Все 107, p.942; 108, p.229]. Экспериментальные исслечасти якорцов обладают антиоксидантными, моче- дования показали, что экстракты якорцов предугонными, афродизиатическими, антиуролитиче- преждают поражение кардиомиоцитов под воздейскими, антидиабетическими, гиполипидемиче- ствием изопротеренола – [113, p.381]. Сапонины
скими, кардиотоническими, гепатопротективными, якорцов защищают кардиомиоциты от разрушиболеутоляющими, антиспазматическими, противо- тельного воздействия препарата адриомицин –
опухолевыми, антигелминтными, иммуномодули- [154, p.35].
рующими, противовоспалительными, антибактериСапонины якорцов предупреждают повреждеальными свойствами – [44, p.50; 120, p.788; 94, ние нервной ткани при гиперлипидемии – [36,
p.302]. Якорцы обладают спазмолитическими свой- p.690]. Сапонины защищают от повреждения нервствами – [29, p.475]. Противовоспалительные и ные клетки при ишемии – [88, p.49].
обезболивающие свойства экстракта якорцов выше
Выявлены антидепрессивные свойства экстаковых аспирина, а ульцерогенные свойства на по- трактов травы якорцов – [140, p.231].
рядок ниже нестероидных противовоспалительных
Якорцы усиливают перистальтику кишечника
лекарств – [65, p.426]. Трибулусамид D, выделен- и желчного пузыря. Определены гипогликемиченый из спиртовых экстрактов якорцов обладает вы- ские свойства растения – [85, p.421]. Сапонины
раженными противовоспалительными свойствами якорцов, амид циннамической кислоты ингиби– [83, p.4427]. Такими же свойствами обладает руют кишечную глюкозидазу, тем самым оказывая
N-транс-ρ-кафеойил тирамин якорцов – [78, гипогликемическое воздействие – [155, p.912; 128,
p.1047].
p.208]. Экстракты растения ингибируют ферменты
Флавоноиды, полисахариды якорцов обладают липазу, α-амилазу и α-глюкозидазу – [52, p.168].
выраженными антиоксидантными свойствами – Экстракты якорцов угнетают глюконеогенез – [84,
[73, p.218; 64, p.157].
p.587]. Якорцы защищают клетки печени от повреТрава якорцов обладает выраженными анти- ждения при гипергликемии – [27, p.400]. Рандомибактериальными свойствами. Сбор трав, состоящий зированные, плацебо контролируемые клинические
из трав якорцов и пастушьей сумки и корней со- исследования показали, что прием травы якорцов
лодки, губительно действует на патогенную микро- (1000мг/в день) оказывает гипогликемическое возфлору ротовой полости человека – [127, p.217].
действие, понижает концентрацию липопротеидов
Трава якорцов широко применяется в спортив- низкой плотности у женщин, страдающих сахарной медицине – [79, p.1091; 101, p.103]. Исследова- ным диабетом – [116].
ния показали, прием экстрактов травы якорцов, в
Экспериментальные исследования показали,
дозе 120 мг/кг веса приводит к увеличению массы что водные экстракты якорцов, благодаря противоскелетных мышц работоспособности при выполне- воспалительным свойствам уменьшают выраженнии физических упражнений высокой интенсивно- ность боли при диабетических нейропатиях – [105,
сти – [151, p.9; 145, p.2936]. Эти свойства связы- p.1655].
вают с тем, что потребление якорцов повышает
Растение, служит сырьем для добывания диосконцентрацию тестостерона в крови – [103, p.78].
генина, который используется для синтеза гормоЭкстракты растения эффективны при воспали- нальных лекарственных средств.
тельных заболеваниях суставов – [99, p.5309].
Определено, что горячий настой якорцов убиЭкстракт растения уменьшает концентрацию вает простейших в течение 25 минут, и потому похолестерина крови, оказывают гипогликемическое казано его применение при ожогах, язвах, грибковоздействие – [51, p.789; 91, p.95]. Определено что, вых поражениях кожи. Сапонины якорцов оказытрибуспонин якорцов оказывает антисклеротиче- вают
выраженное
противогрибковое
и
ское, гипотензивное действие – [122, p.2969; 100, антибактериальное воздействие – [35, p.492; 152,
p.355; 86, p.1307]. Открыты и гиполипидемические p.83; 26, p.158].
свойства растения – [45, p.344].
Террестрозин D, стероидный сапонин якорцов
Экспериментальные исследования показали, оказывает антиангиогеническое, противоопухолечто экстракты якорцов оказывают антигипертен- вое воздействие – [142, p.131]. Экстракты якорцов
зивное и ангиопротективное воздействие – [69, уменьшает губительное действие токсинов, проp.199; 68, p.613].
дуктов метаболизма опухолевых клеток – [80,
p.294]. Сапонины якорцов оказывают выраженное
противоопухолевое воздействие – [150, p.1273; 97,
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p.133; 61, p.32]. Якорцы оказывают хемопревентив- показали, что водные экстракты якорцов предупреное воздействие при лечении папилломатоза – [80, ждают поражение сперматозоидов метринадозолом
p.294].
– [81, p.309].
Сапонины якорцов регулируют меланогенез, и
1 столовую ложку сухой травы, заливают 1 стаактивность фермента тирозиназы – [49, p.1018]. Са- каном воды и кипятят в течение 30 минут. Принипонины якорцов ингибируют процесс карциноге- мают отвар по 1 столовой ложке 3 раза в день при
неза, индуцированного ультрафиолетовым излуче- половом бессилии. Курс лечения 1-2 месяца. Понием – [126, p.200].
вторный курс, после 2-х недельного перерыва – [15,
Трава обладает выраженными мочегонными c.22].
свойствами. В экспериментальных исследованиях
Трава якорцов применяется как афродизиак и
определено, что прием якорцов останавливает об- для женщин – [25, p.40; 143, p.287]. Якорцы оказыразование мочевых камней, в особенности оксала- вают терапевтическое воздействие и при сексуальтов – [28, p.551; 71, p.158; 24, p.818; 3, p.16; 75; 123, ных нарушениях у женщин – [90; 53, p.49; 58, p.24].
p.708]. Прием якорцов уменьшает оксидативное Определено гонадотропиноподобное воздействие
напряжение, нарушение функций почек при ише- экстрактов якорцов – [22, p.35; 48, p.14]. Препамии/реперфузии – [92, p.297].
раты, содержащие экстракты якорцов стимулируют
Наличие фитоэстрогенов, делает якорцы по- репродуктивную систему – [109, p.243], воспалилезными при лечении импотенции. Также опреде- тельных заболевания женской половой сферы – [6,
лено, что протодиосцин якорцов улучшает работу c.90; 5, c.8]. Рандомизированные, плацебо контрополовых органов, кавернозных тел, их иннервацию лируемые исследования препарата Aphrodit (40 мг
– [21, p.25; 23, p.84; 39, p.300; 57, p.263; 125, p.46; Tribulus terrestris, 12,27 мг Zingiber officinale, 3 мг
70, p.2549; 50, p.187; 129, p.579]. Рандомизирован- шафрана и 11 мг Cinnamomum zeylanicum) поканые, плацебо контролируемые клинические иссле- зали его эффективность в лечении болезненных
дования показали, что прием 250 мг экстракта якор- симптомом у климактерических женщин – [132,
цов, в течении 12 недель оказывает терапевтиче- p.21]. Сухой экстракт якорцов применяют в комское воздействие при нарушениях эрективной плексном лечении миомы матки – [14, c.135]. Эксфункции – [72, p.26]. Прием препаратов якорцов периментальные исследования показали, что сочеувеличивает в крови концентрацию сексуальных танное применение Withania somnifera (WS) и
гормонов благодаря наличию протодиосцина, Tribulus terrestris оказывает терапевтическое возулучшает эрективную функцию – [56, p.53]. Анало- действие при овариально полицистическом сингичные результаты получены у экспериментальных дроме – [30, p.511;, 114, p.299]. Рандомизированживотных – [11, c.78]. Рандомизированные, пла- ные, плацебо контролируемые клинические исслецебо контролируемые клинические исследования дования показали, что улучшение двигательного
показали, что комбинированный препарат Tradamix режима и прием лекарственных трав, в том числе
TX1000 (Ecklonia bicyclis, Tribulus terrestris, и глю- травы якорцов оказывает терапевтическое воздейкозаминные олигосахариды) оказывает терапевти- ствие при овариальном полицистическом синдроме
ческое воздействие при эрективных диссфукциях – – [31, p.1339].
[117]. Хотя есть рандомизированные исследования,
Рандомизированные, плацебо контролируекоторые не нашли эффективность препаратов якор- мые клинические исследования показали, что эксцов при эрективных дисфункциях – [118, p.247]. тракты якорцов могли бы быть безопасной альтерРаньше предполагали, что экстракты растения уве- нативой для лечения фригидности (синдроме пониличивают концентрацию андрогенов в крови – [55, женной
сексуальной
активности)
у
p.131]. Не смотря на наличие афродизиакальных пременопаузальных женщин – [47, p.1255; 136, p.4].
свойств, сапонины якорцов не влияют на метабо- Такие же результаты получены при нарушениях
лизм андрогенов в организме – [96, p.321]. В насто- сексуальной активности у женщин менопаузальящее время не известны механизмы воздействия ного возраста – [102, p.145].
экстрактов растения на эрективную функцию – [95,
Рандомизированные, контролируемые исслеp.353].
дования на спортсменах приема травы якорцов поИсследования на добровольцах показали, экс- казали, что они не увеличивают мышечную силу и
тракты Tribulus terrestris улучшают подвижность концентрацию тестостерона в крови – [111, p.352].
сперматозоидов и их живучесть - [133, p.878; 76;
Одновременный прием травы якорцов с вита115; 32, p.158]. Получены хорошие результаты ле- мином Е, предупреждает повреждение тканей при
чения секреторных видов бесплодия у мужчин пре- кадмиевой интоксикации – [104, p.572; 82, p.145].
паратами якорцов – [12, c.49; 3, c.16]. РандомизироЭкспериментальные исследования показали,
ванные, плацебо контролируемые исследования по- что экстракты якорцов предупреждает поражение
казали, что экстракты якорцов оказывают ткани поджелудочной железы, под воздействием
терапевтическое воздействие при олигозооспермии церулеина – [37, p.259].
– [119, p.363]. Экстракты якорцов оказывают тераПрием экстракта якорцов предупреждает
певтическое воздействие при олигоастенотерато- уменьшение сексуальных гормонов и гонадотрописпермии – [42, p.81]. Но, препараты якорцов не эф- нов под воздействием опиоидов – [59, p.60].
фективны при идиопатическом мужском бесплоОписаны случаи развитие сильного кровотечедии – [110, p.6]. Экспериментальные исследования ния при совместном применении варфарина с препаратом Clavis Panax (экстракты якорцов, овса и
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женшеня) – [135, p.260] и развитие стемп тромбоза,
5. Гопчук Е.Н. Трибестан в комплексной терапри сочетании данного препарата с клопидогрелом пии воспалительных заболеваний органов малого
– [137, p.267].
таза у женщин - Здоровье женщины 2014, 3 (89), 8.
Спиртовые экстракты якорцов предупреждают
6. Гопчук Е.Н. Фитотерапия воспалительных
поражение почечной ткани цисплатином – [106; 10, заболеваний в гинекологии. Трибестан – препарат с
c.192].
широким спектром терапевтических эффектов Экспериментальные исследования показали, Здоровье женщины 2012, 1 (67), 90.
что экстракты якорцов предупреждают развитие
7. Зоҳидов Х. Канзи шифо - Душанбе Ирфон
экстрапирамидальных побочных эффектов галопе- 1991.
ридола – [98, p.565; 10, c.196].
8. Искендеров Г.Б., Гусейнгулиева К.Ф. ИзучеЭкстракты якорцов предупреждают пораже- ние стероидных гликозидов якорцев стелющихся,
ние тестикулярного аппарата при воздействие валь- произрастающих в Азербайджане - Химия растипроата натрия – [121, p.117].
тельного сырья 2016, 2, 47-52.
Якорцы предупреждают поражение репродук9. Кароматов И.Д. Простые лекарственные
тивной системы инсектицидом циперметрин – [124, средства Бухара 2012.
p.861].
10. Кароматов И.Д., Бадриддинова М.Н. СоТрава якорцов эффективны при лечении муж- четание фитопрепаратов с современным медикаского и женского климакса. Также, очень эффек- ментами (обзор литературы - Современная наука тивны, препараты якорцов оказались при невроти- обществу XXI века. Книга 2 Ставрополь «Логос»
ческих состояниях связанными с отсутствием нор- 2015, глава VI, 181-202.
мальной половой жизни – [9, с.602].
11. Кистанова Е., Колев А., Златев Х. ВлияЯкорцы, в виде горячих настоев уменьшают ние трибестана на половое поведение и спермопроразмеры предстательной железы. Получены резуль- дуктивность баранов в сезон размножения– Пробл.
таты при лечении аденомы предстательной железы биол. продуктивных животн. 2007, 2, 79-83.
– [9, c.603].
12. Литвинець
Є.А.,
СандурсьВ общем, растение нетоксичное. Это подтвер- кий О.П. Оцінка ефективності лікування хворих на
ждено в многочисленных исследованиях – [33, хронічний бактеріальний простатит та екскреp.61]. Но, длительное применение может изменить торно-токсичне безпліддя - Актуальні проблеми сугормональный статус организма. Имеются сообще- часної медицини: Вісник Української Медичної
ние о развитии гинекомастии, после длительного Стоматологічної Академії 2013, 13, 4 (44), 47-50.
приёма якорцов – [67, p.429]. Есть несколько сооб13. Ловкова М.Я., Рабинович А.М. и др. Пощений о нефротоксическом – [112, p.182; 38, p.518], чему растения лечат М., Наука 1990.
гепатоксическом воздействии настоя якорцов, при
14. Макарчук О.М., Мослем А.А. Комплексдлительном применении – [134]. Высокие дозы ное лечение миомы матки у женщин с метаболичеякорцов обладают генотоксическими свойствами – скими нарушениями в репродуктивный период [20, p.475]. Описан случай развития приапизма, по- Здоровье женщины 2016, 7 (113), 135.
сле длительного приема препарата, на основе экс15. Нуралиев Ю. Фитотерапия импотенции тракта якорцов – [41, p.39]. Экспериментальные ис- Душанбе 1993.
следования показали, что длительный прием (8
16. Умарова Г.К. Липиды травы якорцев стенедель) спиртового экстракта якорцов, хоть оказы- лющихся, произрастающих в Узбекистане – Фармавает гипогликемическое действие, оказывает ция 2015, 6, 19-21.
нефротоксическое воздействие при сахарном диа17. Ходжиматов М. Дикорастущие лекарбете – [54, p.556]. В практике описаны случаи раз- ственные растения Таджикистана Душанбе 1989.
витие коронарного синдрома, после длительного
18. Худенко П.Е., Морохина С.Л., Попов
применения препарата Clavis Panax (экстракты Д.М., Терешина Н.С. Флавоноиды в траве якорцев
якорцов, овса и женшеня) – [34, p.273].
стелющихся - Фармация и фармакология 2015, 2
На основе биологически активных веществ (9), 18-23.
якорцов синтезируется препарат «Верона», кото19. Худенко П.Е., Терёшина Н.С., Морохина
рый используется при лечении импотенции.
С.Л. Определение флавоноидов в траве якорцев
стелющихся методом ВЭЖХ – Фармация 2016, 65,
5, 19-22.
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Анотація
В живленні цьоголіток тарані та різновікової тюльки річки Південний Буг відмічені певні зміни
якісної структури поживи протягом літнього періоду. Харчовий раціон був представлений переважно організмами зоопланктону – до 70,4% у тарані і до 95,6% маси спожитого корму у тюльки. Більше значення
серед утилізованого зоопланктону мали представники Cladocera – 33,9-42,6% у тарані та до 65,2% маси
корму у тюльки. Для обох досліджених видів характерно зниження обсягів споживання зоопланктону протягом вегетаційного періоду. При цьому відмічається розширення спектрів живлення за рахунок
Chironomidae, Mysidacea, Gammaridae. Порівняння кормових раціонів вказують на існування харчової конкуренції між таранею та тюлькою у річці Південний Буг. Збіг харчових потреб становив 64,2-76,8%, що
може суттєво впливати на чисельність поповнення промислової частини стада тарані.
Abstract
In this year's diet, the rams and the annual shoots of the Southern Bug River marked some changes in the
quality of the nutritional structure during the summer period. The diet was mainly represented by organisms of
zooplankton - up to 70,4% in ram and up to 95,6% of the mass of consumed forage in a tulip. Representatives of
Cladocera – 33,9-42,6% in ram and 65,2% of the feed weight in tulle have a greater value among utilized zooplankton. For both studied species, the decrease in consumption of zooplankton during the growing season is
characteristic. At the same time, the expansion of the spectrum of power is noted at the expense of Chironomidae,
Mysidacea, Gammaridae. The comparison of dietary rations indicates the existence of food competition between
rams and pellets in the Southern Bug River. The coincidence of nutritional needs was 64.2-76.8%, which can
significantly affect the replenishment of the industrial part of the herd of ram.
Ключові слова: Південний Буг, тараня, тюлька, цьоголітки, старші вікові групи, живлення, кормові
організми, харчова грудка, збіг кормових потреб, харчова конкуренція.
Keywords: Southern Bug, ram, tulip, elderly people, elderly groups, feed, feed organisms, food breast, fodder
needs, food competition.
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В сучасних умовах Дніпровсько-Бузька гир- 5]. Для визначення рівня конкуренції користувалова система являє собою цілісну естуарну область, лися кількісними показниками ступеню схожості
яка складається з гирлових ділянок Дніпра, Півден- харчу – індексом «харчової схожості» [6]. Інтенсивного Бугу, Дніпровського та Бузького лиманів. В ність живлення характеризували за індексами нарезультаті зарегулювання природного стоку річко- повнення шлунково-кишкових трактів.
вих систем у означеній водоймі відбулися негативні
Аналіз показав, що якісний склад поживи тазміни абіотичних та біотичних параметрів середо- рані потерпає відповідних змін протягом вегетавища існування представників іхтіофауни [1-2]. Го- ційного сезону. На початку літа (червень) кормовий
ловним наслідком впливу такого потужного антро- раціон був представлений переважно організмами
погенного чинника виявилися зміни стану іхтіоце- зоопланктону, де домінували представники раконозу, що в свою чергу втілилося у відповідних подібних – Cladocera 41,3% та Copepoda 22,8%
змінах структури промислових уловів, що більшою маси харчової грудки. Домінуючими видами були
мірою мало негативну спрямованість [3].
Bosmina
longirostris,
Podonevadne
trigona,
Вивчення живлення та харчових взаємовідно- Diaphanosoma
brachurum,
Cyclops
vicinus,
син риб має важливе науково-прикладне значення. Diaptomus gracilis, їх науплії та копеподити.
Особливої уваги набуває інформація щодо
Питома вага Rotatoria була відносно незначтрофічних відносин представників промислової ною і їх вміст становив 6,2%. При цьому частка
іхтіофауни, до переліку яких у водоймах Chironomidae була значно вищою і дорівнювала
Дніпровсько-Бузької гирлової системи належить 12,7% маси поживи. Також у складі корму
тараня (Rutilus rutilus heckelii) та тюлька реєструвався фітопланктон та детрит – відповідно
(Clupeonella cultriventris). Важливим є те, що на 8,8 та 7,3%.
ранніх стадіях розвитку може спостерігатися переУ липні цьоголітки тарані більш інтенсивно
тинання спектрів живлення, що в свою чергу обу- почали споживати Mysidacea, їх частка зросла до
мовлює конкуренцію за кормовий ресурс і, як 5,4% маси харчової грудки. Серед ракоподібних
наслідок, вплив на динаміку поповнення промисло- продовжували домінувати Cladocera та Copepoda –
вої частини популяції тарані.
відповідно 33,9 та 29,6% маси поживи. При цьому
З цього приводу протягом 2015-2017 рр. нами до переліку спожитих зоопланктерів додалися
були проведені дослідження з вивчення живлення Daphnia cuculata, D. hialina, Cornigerus maeoticus. У
та трофічних відносин цьоголіток тарані та різ- порівнянні з попереднім місяцем зросла до 15,4%
новікової тюльки пониззя Південного Бугу. Нау- значимість Chironomidae. Також відмічено зниково-дослідні
роботи
здійснювалися
у ження частки фітопланктону та детриту – 3,2 та
відповідності до загальновизнаних в практиці тро- 5,1% маси харчової грудки відповідно (рис. 1).
фологічних досліджень методик та керівництв [445
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Рисунок 1 – Спектр живлення цьоголіток тарані р. Південний Буг (% маси харчової грудки)
У серпні спостерігалося значне зниження рівня
споживання Copepoda – до 10,1% маси харчової
грудки. При цьому значно зростала роль бентичних
організмів, зокрема Chironomidae (27,4%) та
Gammaridae – 1,7% маси харчової грудки. Проте головним кормовим інгредієнтом цьоголіток тарані
залишалися Cladocera – 42,6% харчової маси. Питома вага фітопланктону та детриту суттєво не
змінилася і дорівнювала відповідно 5,2 та 6,3%
маси харчової грудки.

Аналіз показав, що інтенсивність живлення
цьоголіток тарані р. Південний Буг в літній період
має тенденцію до збільшення. Протягом червнясерпня вона поступово зростала з 680/000 (червень)
до 1020/000 у серпні, що пов’язувалося з динамікою
розвитку кормової бази та зростанням харчових потреб по мірі лінійного росту.
Аналіз вмісту харчових грудок різновікової
тюльки показав, що провідну роль у живленні даного виду відіграє зоопланктон – до 95,6% у
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цьоголіток та до 87,5% маси харчової грудки у стар- фітопланктону та детриту. Домінуюче значення
ших вікових груп. При цьому відмічена тенденція мали Cladocera – 65,2% маси поживи. При цьому
до зниження частки зоопланктерів протягом літнь- питома вага Rotatoria та Copepoda була значно
ого періоду внаслідок розширення спектру жив- нижчою дорівнювала відповідно 1,5 та 28,9% маси
лення за рахунок Chironomidae та Mysidacea.
харчової грудки (рис. 2).
Кормовий раціон цьоголіток тюльки у червні
складався виключно з організмів зоопланктону,
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Рисунок 2 – Спектр живлення цьоголіток тюльки р. Південний Буг (% маси харчової грудки)
Представлена інформація рисунку 2 вказує на
те, що в середині та кінці літа кормові вподобання
цьоголіток тюльки більшою мірою орієнтувалися
на споживання Copepoda – 45,1-50,2% маси поживи. При цьому слід відзначити розширення спектру живлення за рахунок присутності у харчових
грудках Chironomidae (1,2-2,6%) та Mysidacea (1,52,3%) з певною тенденцією до зростання частки цих
кормових компонентів під кінець літа. При цьому
значимість фітопланктону та детриту суттєво не

змінювалася і знаходилася в межах 3,3-4,7 та 0,81,1% маси харчової грудки.
Спектр живлення тюльки більш старшого віку
за якісною структурою був приблизно подібним до
такого у цьоголіток. На початку літа домінуюче
значення в живленні відгравали Cladocera та
Copepoda – 61,4 та 25,9% маси поживи відповідно.
Проте питома вага Rotatoria була набагато нижчою
і дорівнювала 0,2% маси харчової грудки (рис. 3).
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Рисунок 3 – Спектр живлення старших вікових груп тюльки р. Південний Буг (% маси харчової грудки)
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У липні-серпні зміни якісної структури по- «харчової схожості» при порівнянні спектрів живживи старших вікових груп тюльки були подібними лення, є достатньо високим і становить 64,2-76,8%.
до відмічених раніше для цьоголіток. У складі харЗ огляду на вище згадане досить очевидним є
чової грудки вміст Copepoda був вищим, ніж те, що в умовах сучасності у пониззі Південного
Cladocera – 40,1-41,4% за масою. Проте спожи- Бугу настала нагальна необхідність регулювання
вання Cladocera також було на відносно високому чисельності тюльки шляхом здійснення меліорарівні – 36,2-39,3% маси поживи. Важливо відзна- тивних відловів з використанням відповідних
чити, що вміст Mysidacea у харчових грудках знарядь лову, де пріоритетність має належати менш
тюльки старшого віку мав тенденцію до зростання. енергоємним засобам, зокрема конусним пасткам із
У червні даний кормовий компонент у складі по- штучним освітленням.
живи взагалі не реєструвався, але в кінці літа (серпень) він становив 3,4% маси поживи.
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