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ECONOMY 
 

EVALUATING THE INTERNATIONAL BUSINESS ENVIRONMENT OF UNILEVER 

 

Miraliyeva A. 

Master in economical science 

(Senior Lecturer at K.Zhubanov Aktobe Regional State University  

Department economics and management), City Aktobe, The Republic of Kazakhstan 

 

Abstract 

Unilever is one of the largest fast moving consumer goods (FMCG) dual listed company, formed in 1929 as 

a merging of British and Dutch company. It holds the most famous brands in the world providing food, cleaning 

products to personal care and other consumer based products around the globe. Unilever is listed in FTSE 100 

index headquartered in London and Amsterdam. The company’s recent results has been affected by various exter-

nal environment due to the financial crisis. 

This report is prepared to analyse the different external aspects discussing its developments in the interna-

tional business environment. By identifying the currency risk of Unilever and its impact on business, different 

strategies are to be undertaken to mitigate the currency risk with theoretical knowledge. Following this, the report 

will present the financial analysis considering different financial ratios which will analyse financial position and 

further development of Unilever also comparison of its annual report to that of competitor. Also, taxation policies 

are to be discussed which would be the impact on the company due to different national and international tax 

policies. Lastly, conclusion of the report will be discussed with relevant suggestions and recommendation for the 

investors. 

Keywords: Political environment, economic environment, financial environment of Unilever, currency risk, 

financial ratio analysis. 

 

Part 1 

2.0 Discussing the recent developments due to 

external Environment in Unilever  

2.1 Political Environment  

Unilever is influenced by Dutch and British polit-

ical system. Currently, Britain has a coalition form of 

government and general election is expected on May 

2015 (Taylor-Gooby and stoker, 2011). Similarly, 

Netherlands has a similar kind of government though 

they put greater implication for the rightful conduct of 

business to ease business tendency for existing and new 

companies. As both countries are founder member of 

EU, Unilever has a greater advantage in trade flexibility 

related to business among other member nations and re-

moval of trade barriers make them easier to operate in 

multiple countries due to political impetus of both na-

tion.  

During the EU meeting in 2012, prime minister of 

Netherlands urged to leave European union to uplift 

Dutch local economy (Dutch News, 2014), however it 

would be the great loss for the multinational companies 

including Unilever, operating in Netherlands itself and 

among Europe. On the other side, UK is trying to pass 

the referendum on EU membership conflict by 2017 if 

conservative party wins the election. Due to this politi-

cal instability, Unilever is trying to build up a mutual 

relationship so that both countries could remain in the 

Union (The Guardian, 2014). The political unrest in 

Middle East countries, Unilever is not able to operate 

most time of the year resulting the great loss for the 

company where 53% of their trade and business only 

comes from developing markets (Unilever, 2014).  

Being one of the largest FMCG brand, Unilever is 

lobbying with different groups and countries to operate 

and sell the products more easily. Unilever has signed 

Maastricht Treaty in 1990-1991 during Intergovern-

mental conference, working closely with UNICE (Eu-

ropean Employer’s Organisation) to secure the rights of 

every employees (Corporate Watch, 1996). Unilever 

uses its goodwill, experiences to interact with nations 

and their government to change rules some business 

regulations. They engaged in lobbying rather than be-

ing active on politics in Central and South America as 

toady they gained huge market and support from polit-

ical ground with their tactical strategy. 

2.2 Legal Environment  

As Unilever operates more than 190 countries, it 

means they have to follow the national laws of the 

country. Being a multinational company, they have to 

consider every aspects and resources of the country le-

gally ensuring that it won’t affect or change the legal 

stability of the nation. The significant changes in law 

has great impact on the business strategy of Unilever. 

Like anti-discrimination law, disability, sex, race dis-

crimination law must be follow by Unilever. Under the 

provision of Equality Act 2010, In UK no businesses 

are allowed to abuse or discriminate any individuals ba-

sis of gender, age, religion, disability or any ethnicity, 

training and selection, promotion (Hyman, Klarsfeld, 

Ng and Haq, 2012).  

For example, the required age for retirement has 

been removed in Britain and Netherlands. It means 

Unilever cannot force their employees to retire once 

they reach 65. Big companies has to invest large sum 

for their pensions and other expenses which directly ef-

fects business cost (Hanks, 2015). The effect of the na-

tionalization policy in India made many companies 

leave the country in 1970. Unilever, with higher stand-

ard and huge control over market had a fear of 
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knowledge leakage, trademark issues. Company how-

ever was able to control over its operation lobbying 

with government to modify regulations.  

2.3 Economic environment 

The rise of multinational companies after Second 

World War, the economic environment of Unilever was 

becoming highly competitive in Western Europe. Due 

to the high uncertainty of macro-economic environ-

ment, there was an imbalance and affected micro-eco-

nomic environment which created fear among consum-

ers. Expensive and branded products were not bought 

by customers. As the competition grew among compa-

nies, Unilever was facing problems in France, Nether-

lands (Unilever, 2010). Reduced number of customers 

has an adverse effect on financial structure affecting 

cash flow, profit margin. However, the demand of 

household products was seen increasing where Unile-

ver was trying to reach many customers through differ-

ent ways and their products (Business World, 2013). 

According to research published in Wall Street Journal 

Free market economy 2007, countries like Hong Kong, 

Singapore, Australia, US, UK, Switzerland has a 

greater advantage for big company like Unilever which 

has produce wide range of products in competitive 

prices so that consumers always want to buy goods 

from same brand. However, Unilever is dominating 

some markets by exploiting small suppliers and charg-

ing higher prices to maximize their product (Hill, 

2011). 

2.4 Financial Environment of Unilever 

Since Unilever was founded in 1929 merging two 

Dutch and British companies, it has made a tremendous 

progress in delivering consumer goods in the market 

whose market is still growing and ahead in 2014. De-

spite different challenges and competition, company is 

able to make sales growth by 2.9% with good profit 

margin. Unilever’s Sustainable Living Plan is helping 

to grow its economy by 4.9% making one of the most 

trustworthy performer in the retail industry. The annual 

turnover of the company was € 48.4 billion in 2014 less 

by 2.7% than previous year due to the negative impact 

on foreign currency and exchange rate of 4.6%. Oper-

ating margin rose by 0.4% although maintaining the 

brand image and marketing, investment turnover was 

14.8% while overheads was decreased by 0.6% 

(Unilever, 2015).  

2.5 Impact of recent developments in near fu-

ture of Unilever Limited  

In 2010, Unilever launched Unilever Sustainable 

Living Plan (USLP) in order to double its size and for 

sustainable growth to thrive new competitive market 

improving the profitability growth for brands enabling 

positive impact on society. Through the continuous de-

velopment and support from targeted group Unilever 

has targeted to improve the health and well-being of 1 

billion people by 2020, reaching 397 million in 2014. 

Support from external environment, Unilever is work-

ing on reducing hazardous waste in the environment 

and continue to create significant reduction of CFC and 

greenhouse gases. The continuous growth and profit of 

the company will ensure new technology in agricultural 

industry for sustainable raw materials supply reaching 

800,000 farmers with proper help and training around 

the world. Unilever is planning to create 700,000 

women micro entrepreneurs in India for distribution of 

their products with new commitment to enhance livings 

of the people (Sustainable living report, 2014).  

3.0 Currency Risk; Its impact and strategy to 

mitigate currency risk in Unilever 

Currency risk is a form of risk that changes price 

of currency while converting to another currency. It is 

very important to know the foreign exchange rates and 

its changes during any financial investment 

(Investopedia, 2015). Below the impact of currency 

risk and its strategy to reduce risk is described.  

Euro is the base currency of Unilever. All the in-

comes that are made around the world are converted 

into euros. The variation of the exchange rate (euro) in 

any time in any part of the world determines the cur-

rency risk that has been facing by Unilever (Unilever, 

2000-2009). Different nations has passed through dif-

ferent type of economic instability having adverse ef-

fect on exchange rates which ultimately changes in the 

rate of euro across the world threatening the progress 

and profitability of Unilever. Unilever has faced dif-

ferent types of risk that is described by Brealey 

(2003) and strategy that is described below.  

 

 
Strategy of Unilever to mitigate currency risk 
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Company started to purchase forward contracts for 

supplies and raw materials while future contracts to 

hedge against future price fluctuation. In addition, in-

terest rates and long term debts were made secure by 

fixed rates. Short term investments were made availa-

ble only at floating interest rate. Unilever used invoice 

strategy where receivables and payables are only made 

in euros. Moreover, Unilever reduced their partnerships 

with suppliers dealing with just few to overcome the 

exchange rate risk (Unilever, 2001-2006). 

Company constantly started changing advertise-

ment, branding, promotional, distributional activities, 

pricing strategy to manage economic exposure. Unile-

ver used product development strategy to introduce 

Sunsilk (new product) and knorr stock cubes in low 

price. They started giving priority to Frontal attacking 

MNC rather than Envelopment strategic to enhance and 

grow the market share of the company and gain public 

support. Also adopted low cost production strategy, 

where the company shifted production unit to cheaper 

areas with adequate number of raw material is available 

in low price (William, 2002-2015). 

The risk of an organisation in its equity, liability, 

assets or income whose value changes resulting the 

change in exchange rate. Unilever, however calculates 

through FERS (Foreign Exchange Rate Sensitivity) im-

plying up to 10% fluctuation on exchange rate. NV and 

PLC provides their corresponding consolidated state-

ment with the numbers of firms that are operating under 

each of them. Company try to minimise currency risk 

by borrowing products in local currency considering 

the local regulations, liquidity and market condition.  

Part 2 

4.0 Financial Ratio analysis  

Financial analysis is the interpretation and evalua-

tion of financial statements of the company which 

shows how well the company is performing in the busi-

ness environment. It assists the investors, creditors, fi-

nancial groups for decision making and areas needed to 

improve for the potential investors (Rao, 2011).  

Below financial performance of Unilever is inter-

preted looking at the financial annual report ending 

year 2014. Looking at profitability ratio, liquidity ratio 

and efficiency ratio one can understand the financial 

structure of Unilever. All values are quoted euros/cent 

in million.  
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(Unilever, 2015) 
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4.1 Profitability ratio: 

It measures the organisation’s ability to generate the profit by controlling expenses looking at different oper-

ational areas. The following ratio analysis is done based upon the financial statement above of the year ended 

2014. 

Values are quoted in Euro cent in Millions.  

 

Formula 2014 2013 
𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 
× 100% 

7980

48436
 × 100%  

16.47% 

7517

49797
 × 100%  

15.09% 

 

Gross profit Margin 

Interpretation: 

It shows that the company has a gross profit of 16.47% in the year 2014 is increased by 1.38% compare to 

2013. Gross profit is increased due to raise in sales without overhead expenses. It shows the Unilever’s ability to 

operate business in standard condition though little competition has to be faced.  

 

Formula 2014 2013 
𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡

𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 
× 100% 

5515

48436
 × 100% 

11.38% 

5263

49797
 × 100% 

10.56% 

 

Net profit Margin 

Interpretation:  

It shows the Unilever’s net profit as a return of their sales after deducting all the expenses and bills. The ratio 

shows net profit per €1of sales. Net profit has been increased by 0.82% in the year 2014 means company made 

€0.113 net profit than previous year. It indicates Unilever’s efficiency on controlling cost to increase in the net 

profit margin.  

 

Formula 2014 2013 
𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 
× 100% 

5515

48027
 × 100% 

11.48% 

5263

45513
 × 100% 

11.56% 

 

Return of Assets (ROA) 

Interpretation: 

It expresses as the efficiency of the management of using its assets in order to generate profit. The above 

figure shows 11.48% return on profit from the total assets of Unilever in 2014 which is less by 0.08% than previous 

year. The more ROA, the better company is performing to generate more earning from its assets.  

4.2 Liquidity Ratio:  

Liquidity ratio helps to determine the company’s ability to pay off the debts, bills, payrolls, taxes. It includes 

current ratio, quick ratio, operating cash flow ratio, inventory turnover, trade receivables. 

 

Formula 2014 2013 
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 
 :1 

12300

19642
 :1 

0.62 :1 

12030

17382
 :1 

0.69 :1 

 

Current Ratio 

Interpretation: 

Generally current ratio of 2:1 is taken as a good factor which means business will have €2 value of current 

assets for €1 current liability. The current ratio of Unilever is 0.62 in 2014 comparing to 0.69 in 2013 which is 

below that 1, this means company may have difficulties in paying bills and other expenses in time due to less 

liquidity cash in year 2014. Though it does not mean the company is in difficult position. Unilever should work 

under the working capital assigned and use the resources wisely in order to increase the flow of cash.  

 

Formula 2014 2013 
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠−𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 
 :1 

12300−4168

19642
 :1  

0.41 :1 

12030−3937

17382
 :1 

0.46 :1 

 

Acid test Ratio 

Interpretation: 

Ratio of 0.75:1 or greater is considered effective. It is interpreted as the ability of the company to use its 

immediate assets like cash, securities to pay current liability. The above figure of Unilever is considered as very 
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low in 2014 where company struggles to pay the current liabilities in time. It can be increased if the company 

purchase assets in reliable time, strictly following the payment and debt collection policies. Raising the capital 

effort and recovery from inventory turnover. 

 

Formula 2014 2013 
𝐶𝑎𝑠ℎ+𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 
  

2151

19642
 :1  

0.10 

2285

17382
  

0.13 

 

Cash Ratio 

Interpretation:  

Cash ratio above 1.0 is preferred where the company would be able to pay their current liabilities in time. The 

figure above shows that Unilever has very bad cash ratio in year 2013 where the company was not be able to pay 

their current liabilities on time and even worse in 2014. Unilever has enough cash and equivalent to pay off only 

10% of its current liabilities. But companies do not plan to keep cash that means they have an investment to 

generate profit. Although to recovery from such condition Unilever should imply credit time limits for customers 

and for account receivables.  

4.3 Efficiency Ratio:  

It is used to analyse company’s ability to mobilize its assets and liability internally. It is calculated by the 

turnover of receivables, payables. Efficiency ratio is meaningful in comparing the similar companies to identify 

business performance and who has better management in the improvement of their profitability.  

 

Formula 2014 2013 
𝑇𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 
 ×365 days 

5029

48436
×365 days 

37.89 days 

4831

49797
 ×365days 

35.41 days 

 

Trade Receivables Ratio 

Interpretation: 

It is an activity of the company’s effectiveness in order to extend credits and collect debts from the clients. 

Lower the ratio, it takes longer time to collect receivables. This ratio indicates the time that debtors will take to 

pay bills. In 2013, debtors had 35 days to pay their debt whereas in 2014 it is increased to 38 days. The company 

gets liquidity cash earlier if trade receivable ratio is less. Since it will take longer than in 2014 than 2013 to receive 

cash from debtors. It shows company need to review its credit policy in order to collect credit sales on time. 

Return on Capital Employed (ROCE) 

 

Formula 2014 2013 
𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡+𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡+𝑃𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠−𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 ×100% 

7980

28385
×100% 

28.11% 

5263

28131
 ×100% 

18.70% 

 

Interpretation: ROCE helps in measuring profitability of the organisation in percentage of the capital em-

ployed. From the analysis above, the return of capital employed is higher in 2014 compared to that of 2013. It 

means Unilever is generating more earning per Cent of the capital invested in the year 2014 than 2015. Lower 

value of ROCE means return of capital is low. i.e., profit is low. It indicates that, reduction of operating cost helped 

to increase in operating profit eventually increase in ROCE.  

5.0 Compare earnings per share and gearing ratio of Unilever to that of Reckitt Benckiser 

Reckitt Benckiser (rb) is a consumer goods based company, headquarter in Slough, Berkshire UK listed in 

FTSE 100 which is one of the main competitor of Unilever in today’s international market (Reckitt Benckiser, 

2015).  

Below Earnings per share and Gearing Ratio is compared looking at the recent annual report of both compa-

nies.  

5.1 Earnings per Share 

It is defined as the amount of net income earned per share and profit is distributed according to the amount 

of each share of stock at the end of the year. It is an important variable to determine the share’s price and used to 

calculate price to earnings valuation ratio (Investopedia, 2015). 

 

Formula Unilever 2014 Reckitt Benckiser 2014 
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 − 𝑃𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑟𝑒𝑑 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑠

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑜𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒
 

5515

2882 
 1.91 

3223

731 
 4.41 

 

From the above table, it shows that in 2014, shareholders of Unilever earned 1.91 euro per share. It is the 

stake of company’s profit that is allocated to each share of common stock. As compared to its competitor Reckitt 

Benckiser on same year’s annual report, its EPS is 4.41 per share which is higher than that of Unilever. So, Reckitt 
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Benckiser is performing well in the market with higher profitability where investors prefer to invest their capital 

to generate more profit. 

5.2 Gearing Ratio 

According to John Ogilvie (2009), it analyse the company’s long term debt ratio compared to its equity cap-

ital. Company with higher gearing ratio is considered more vulnerable regardless of higher sales or profit. Lower 

gearing ratio is measured as a financial strength of the company. 

 

Formula Unilever 2014 Reckitt Benckiser 2014 
𝑁𝑜𝑛 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟′𝑠 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

14734

13651 
 1.07 

3375

6832 
 0.49 

 
From the above table it shows that, Unilever is in 

vulnerable position according to its gearing ratio 2014 
as it compared to its competitor Reckitt Benckiser. As 
higher the gearing ratio, the company has to pay more 
to their creditors. The higher gearing ratio of Unilever 
indicates a great deal of leverage. The company is using 
its profit to pay their debt and to continue their business. 
Since, higher gearing ratio might lead the company to 
bankruptcy where company has to arrange the pay-
ments for debt repayment. Though, Reckitt Benckiser 
has gearing ratio of 0.49 which is considered a good 
financial position means low risk to investors and lend-
ers. The company would be able to pay their debt easily 
and more investors could be attracted due to less lever-
age.  

6.0 Impacts of National and International Tax 
policies in Unilever 

Taxation is defined as a process where charges (an 
amount of money) is imposed to the companies or indi-
vidual by the government in exchange for the protec-
tion and other general advantages that is levied on the 
materials product or services, as collected revenue 
called tax. In International business, taxes varies ac-
cording to taxation policies that country is imposing on 
its national market and international market.  

According to the report published in Daily Mail 
(2010), Unilever which is 19th largest company operat-
ing in UK and across the world, made an estimated 
profit of €5 billion that year ended up paying €1.2 bil-
lion as corporate tax (Steiner, 2010). The different tax 
policies in different countries has a huge impact on the 
financial environment of Unilever. In 2010, Paul Pol-
man chief executive of Unilever threatened to pull out 
the company due to the rising tax in UK. Currently, 
Unilever is levied 28% tax on its profit in UK, due to 
which the company is losing its competitiveness and 
difficult to plan ahead according to Paul Polman. 
Though in Ireland and Germany, corporate tax is just 
12.5% and 15% respectively due to which company is 
able to make huge profit while providing quality goods 
and products to the customers at the same time.  

Unilever has greater impact on the local economy 
of the country as a study by Oxfam in Indonesia sug-
gests that Indonesian government received 26% of the 
total value of businesses only from Unilever in the year 
2003. Whereas is South Africa government collected 
R4 billion as tax revenue equivalent to 0.9% of total 
government revenue in 2008 (Unilever, 2013).  

7.0 Conclusion 
Being one of the largest multinational company, it 

has strong capability to prosper and create bigger face 
values to its products. From this report, it can be con-
cluded that Unilever has global impact where company 

have to study different political, legal, economic envi-
ronment of the country to succeed. Looking at the fi-
nancial report, Unilever is not doing quite well in 2014 
comparing to previous years. Both shareholders, inves-
tors, employees, managers should discuss about the po-
tential financial growth to compete with its competitor. 
However, the strong brand image and product quality 
is playing significant role and has strong threshold to 
thrive business in future. Sustainable plans ensures the 
development and desirable outcome for stakeholders 
and attract potential investors with great revenue turn-
over and profit bringing the long term benefits overall.  
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Анотація 
Стаття присвячена обґрунтуванню методичного підходу до оцінювання впливу зовнішнього середо-

вища на підприємствах галузі сільськогосподарського машинобудування в Україні. Розроблений методи-
чний підхід включає інструменти оцінки сфер прямого та непрямого впливу. Представлено групи чинників 
зовнішнього середовища. Розроблено шкали оцінювання чинників за критеріями. Надано методичне об-
ґрунтування узгодження думок експертів.  

Abstract 
The article is devoted to substantiation of methodical approach to environmental impact assessment at agri-

cultural machinery enterprises in Ukraine. The developed methodological approach includes tools for assessing 
the areas of direct and indirect impact. Groups of environmental factors are presented. Scales of factors evaluation 
by criteria are developed. A methodological justification for the agreement of experts' opinions is provided. 

Ключові слова: зовнішнє середовище, експертне оцінювання, критерії, чинники впливу, шкала оці-
нювання, узгодженість думок експертів. 

Keywords: external environment, peer review, criteria, factors of influence, rating scale, consistency of ex-
perts' opinions. 

 
Ефективне функціонування підприємства в до-

вготривалій перспективі можливо лише на основі 
врахування впливу зовнішнього середовища, що 
вимагає його постійного моніторингу, аналізу мож-
ливостей та загроз, визначення динаміки, розробки 
потенційних сценарій тощо. Обґрунтування напря-
мів реалізації стратегічних змін, враховуючи їх ви-
рішальний вплив на функціонування підприємства, 

обумовлює потребу в розробці методичного під-
ходу, який враховував би багаторівневість зовніш-
нього середовища, різнонаправленість впливу його 
чинників, узгодженість думок експертів та давав 
можливість визначати напрями стратегічних змін з 
урахуванням можливостей використання впливу 
позитивних чинників та уникнення дії несприятли-
вих. 
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Аналіз зовнішнього середовища із розглядом 
його критеріїв представлена в роботах таких закор-
донних авторів як: І. Ансофф, Р. Грант, М. Портер, 
С. Скотт, Ф. Котлер, Р. Аткінсон, А. Томпсон, А. 
Дж. Стрікленд, П. Дженстер, Д. Хассі, М. Мескон, 
Ф. Емері, Е. Тріст, Р. Дункан. Серед вітчизняних ва-
рто наголосити на працях таких дослідників: І. Б. 
Запухляк, С. О. Комаринець, А. Мазаракі, М. М. 
Повідайчик. Аналіз впливу зовнішнього середо-
вища на діяльність підприємств представлені в ро-
ботах таких науковців як: Д. В. Кіпа, С. В. Степане-
нко, Є. Л. Гринь, М. В. Гайдучок, В. Я. Чевганова, 
О. Я. Дрінь. Незважаючи на отримані науковцями 
результати досліджень для розробки ефективного 
інструментарію моніторингу зовнішнього середо-
вища необхідно розробити методичний підхід оці-
нки впливу всіх підсфер зовнішнього середовища 
для конкретної галузі дослідження.  

Мета дослідження полягає у формуванні мето-
дичного підходу до оцінювання впливу зовніш-
нього середовища на функціонування підприємств 
галузі сільськогосподарського машинобудування в 
Україні.  

Автори по-різному підходять до питання оці-
нювання зовнішнього середовища. Так, в роботі [1] 
представлено аналіз впливу чинників як зовніш-
нього, так і внутрішнього середовища на функціо-
нування конкретного підприємства з використан-
ням методу аналізу ієрархій. Вплив оцінювався не 
відносно підприємства в цілому, а на окремі типи 
змін в чотирьох сферах внутрішнього середовища, 
на основі чого було визначено глобальний пріори-
тет та побудовано так званий «профіль змін». Пере-
вагою даного підходу є можливість паралельного 
оцінювання вагомості груп чинників один з одним 

разом із врахуванням їх впливу через їх структуру 
для вибору найкращого варіанту реалізації органі-
заційних змін. Недоліком є високий рівень трудомі-
сткості даного оцінювання, неспроможність вико-
ристання його універсально для сукупності підпри-
ємств галузі та врахування лише двох критеріїв: 
ступінь впливу та вагомість груп чинників. Аналіз 
впливу чинників макро- та мікросередовища на ор-
ганізаційні зміни надано в роботі, де вони проана-
лізовані з врахуванням ступеню впливу та можли-
вої динаміки [2], що дозволяє використовувати 
отримані результати для всієї галузі досліджуваних 
підприємств, але кількість критеріїв також обме-
жена. С. Г. Дзюба та Ю. І. Гайдай розглядаючи 
структуру зовнішнього середовища як сукупність 
чинників, неконтрольованих підприємством, які 
впливають на суб’єктів ринкових відносин, пред-
ставлених зацікавленими сторонами та конкурен-
тами, та підприємство безпосередньо разом із за-
значеними суб’єктами [3]. В роботі [4] представ-
лена модель зовнішнього середовища, де чинники 
непрямого впливу впливають на сферу взаємодії 
підприємства із мікро чинниками або зацікавле-
ними сторонами. На відміну від традиційного ба-
чення автор додав сюди земельні ресурси, врахову-
ючи, що об’єктом дослідження є сільськогосподар-
ські підприємства. Таке багаторівневе бачення 
структури зовнішнього середовища представлено і 
в роботі [5], де макрочинники впливають на мікро-
чинники, які свою чергу обумовлюють конкурен-
тну стратегію. 

На основі попередньої дослідженнями було 
сформовано сукупність чинників зовнішнього сере-
довища непрямого впливу [6]: рис. 1. 
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Рис. 1. Класифікація факторів зовнішнього середовища 

 

Для проведення оцінки доцільно скористатися 

експертним аналізом. Ряд чинників варто оціню-

вати з використання традиційної якісної шкали. 

Крім безпосередньої дії чинника їх взаємозв’язок 

формує відповідну структуру зовнішнього середо-

вища, яка відображає тісноту зв’язку, активність чи 
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пасивність чинника. Для оцінки цієї структури і на-

дано чинники взаємодії та активності, оцінювання 

яких пропонується здійснювати на основі модифі-

кованого «аналізу чуттєвості». Сутність даного 

аналізу представлені в роботі [7], де оцінено яким 

чином прискорення одного чинника впливає на 

прискорення або уповільнення іншого, що дозволяє 

отримати двовимірний простір. В рамках нашого 

дослідження багатовимірність забезпечується шля-

хом залучення чисельних критеріїв, тому доцільно 

розглядати як один чинник впливає на інші в рам-

ках структури зовнішнього середовища. Оціню-

вання чинників за критеріями взаємодії та активно-

сті передбачає розрахунок матриці їх впливу один 

на одного, в результаті чого розраховується коефі-

цієнт взаємодії як добуток суми впливу, який здій-

снює чинник на інші в зовнішньому середовищі, а 

коефіцієнт активності – як їх частка. Опис змісту 

наступних трьох критеріїв та шкали оцінки надано 

в табл. 1.  

Таблиця 1 

Шкали оцінювання критеріїв 

Критерій Опис 
Шкала 

5 4 3 2 1 
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речливої інфо-
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лічними відхи-

леннями в ди-

наміці  

Наявність 

тренду із зна-

чними розри-

вами 

Наявність законо-

мірностей на ок-

ремих етапах 

зміни впливу чин-

ника 

Відсутність будь-

яких закономір-

ностей у зміні 

чинника 

 

Особливої уваги заслуговує критерій «сила впливу» (табл. 2). 

Для оцінки критеріїв необхідно залучити експертів, кількість яких варто визначати за формулою [8; 

9]: 

     (1) 

де λ – можлива помилка результатів експертизи (0 < λ < 1).  

 

 

Таблиця 2 

Шкала оцінювання критерію «сила впливу» на галузь сільськогосподарського машинобудування 

Опис Оцінка  

Вирішальний вплив на функціонування підприємств галузі 5 

Значний вплив для на функціонування підприємств галузі 4 

Помірний вплив на функціонування підприємств галузі 3 

Слабкий вплив на функціонування підприємств галузі 2 

Відсутність впливу на функціонування підприємств галузі 1 

 

Для оцінювання чинників за критеріями доці-

льно визначити їх пріоритетність. Для розрахунку 

вагомості критеріїв доцільно здійснити їх ранжу-

вання, що передбачає визначення їх вагомості за ба-

льною шкалою. Серед всіх визначених критеріїв ва-

ріативність може набувати бінарних значень: «+» 

або «-», а всі інші – за наданими шкалами. Отже, 

варто оцінити 6 критеріїв за рангами таким чином: 

найбільш вагомій – «6», найменш – «1».  
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З метою визначення узгодженості думок екс-

пертів необхідно розрахувати коефіцієнт конкорда-

ції, який дозволяє встановити міру однорідності ба-

чень експертів щодо пріоритетності критеріїв.  

Формула розрахунку коефіцієнта конкордації 

[10]: 

 (2) 

 

 (3) 

 

 (4) 

 

де m – число експертів у групі, 

n – число критеріїв, 

S – сума квадратів різниць рангів (відхилень 

від середнього), 

 
a – середня сума рангів, що призначена да-

ному критерію усіма експертами,

 
aij – оцінка m-м експертом n-го критерію, 

L – кількість груп зв’язаних рангів,  

tl – кількість зв'язаних рангів в кожній групі. 

Статистична значущість даного коефіцієнту 

визначається таким чином:  

 

 (5) 

Для визначення узгодженості думок експертів 

щодо безпосереднього оцінювання чинників зовні-

шнього середовища за визначеними критеріями 

було встановлено, що розроблена шкала оцінки 

найбільше відповідає типу Лайкерта. В роботі [11] 

надано шляхи визначення статистичних оцінок ре-

зультатів опитування за типами шкал, на основі 

чого необхідно розрахувати значення розмаху як рі-

зниці між максимальним і мінімальним значенням 

та міжквартильного розмаху як різниці між значен-

ням третього та першого квартилів. Безпосередньо 

судження щодо однорідності точок зору експертів 

встановлено шляхом співставлення отриманих зна-

чень розмаху та міжквартільного розмаху. В залеж-

ності від цих отриманих значень узгодженість може 

набувати таких рівнів: «100% узгодженість», «дуже 

сильна», «сильна», «середня», «слабка». Відпо-

відно до розробленого методичного підходу узго-

дженість розраховувалися для чотирьох критеріїв 

для всіх виокремлених чинників (рис. 1): динаміч-

ність, невизначеність, передбачуваність і сила 

впливу.  

В попередніх роботах [12] було надано основні 

положення оцінювання впливу зовнішнього сере-

довища. Крім описаного вище оцінювання окремих 

чинників рівень сприятливості зовнішнього середо-

вища в цілому варто виміряти з використанням та-

ких чинників як: динамічність, складність, невизна-

ченість, передбачуваність та взаємодія. Для їх ви-

міру також варто використовувати вищенаведені 

шкали (табл. 1) та оцінювати узгодження думок ек-

спертів. Вагомість критеріїв необхідно порівню-

вати шляхом ранжування і розрахунку коефіцієнта 

конкордації для визначення несуперечності думок 

експертів. Таким чином, отримується загальна ха-

рактеристика зовнішнього середовища за сукупні-

стю критеріїв із відповідним рівнем статистичної 

значущості узгодженості думок. Шляхом співстав-

лення значення критеріїв та їх вагомості будується 

«матриця зовнішнього середовища».  

Наступною складовою оцінки є визначення 

впливу зацікавлених сторін, представлених спожи-

вачами, постачальниками, регуляторними ор-

ганами, місцевими співтовариствами, посередни-

ками, працівниками та профспілками, інвесторами. 

Враховуючи особливості функціонування підпри-

ємств сільськогосподарського машинобудування 

включення до їх складу впливових груп та партнер-

ства й альянсів є необґрунтованим. Критеріями оці-

нювання зацікавлених сторін є ступінь їх зацікавле-

ності в стратегічних змінах та обсяг їх внеску. Не-

обхідність їх аналізу обумовлена, перш за все, 

потребою у підтримці ініціатив стратегічних змін з 

їх боку, так як аналіз стратегічного потенціалу ви-

ступає об’єктивною складовою готовності підпри-

ємства до змін, а управління зацікавленими сторо-

нами виступає суб’єктивною компонентою.  

Аналіз конкурентів як підсфери зовнішнього 

середовища прямого впливу передбачає оціню-

вання та узагальнення кількісних показників дина-

міки та структури, розрахунку трендів і прогнозів 

щодо ринку продукції досліджуваної галузі. Так як 

продукція підприємств сільськогосподарського ма-

шинобудування зорієнтована переважно на внутрі-

шній аграрний ринок для оцінювання тенденції ро-

звитку галузі доцільно проаналізувати динаміку 

сільськогосподарського ринку.  

Загальне бачення запропонованого підходу 

представлено на рис. 2.  

Таким чином, розроблений комплексний мето-

дичний підхід до оцінювання впливу зовнішнього 

середовища на підприємства галузі сільськогоспо-

дарського машинобудування в Україні, який відрі-

зняється аналізом сфер прямого та непрямого 

впливу, дія яких розглянута крізь призму множини 

критеріїв, які дозволяють оцінити зовнішнє середо-

вище з різних сторін, забезпечуючи таким чином 

належний рівень обґрунтованості й об’єктивності. 

Аналіз зовнішнього середовища в цілому та крізь 

його складові, представлені окремими чинниками 

дозволяє не лише визначити загальний рівень спри-

ятливості або несприятливості, але й встановити 

пріоритетність дії окремих чинників та їх взаємо-

дію у структурі. 
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Рис. 3. Схема методичного підходу до оцінювання впливу зовнішнього середовища  

на підприємства досліджуваної галузі 

 

Розрахунок показників узгодженості думок ек-

спертів (коефіцієнта конкордації та співставлення 

розмаху значень з міжквартільним розмахом для 

шкали Лайкерта) та їх статистичної значущості до-

зволяє об’єктивно оцінювати достовірність отрима-

них якісних значень. Аналіз споживчого ринку ра-

зом з конкурентами на основі сукупності кількісних 

індикаторів дозволяє визначити ключові переду-

мови майбутнього розвитку для обґрунтування 

пріоритетів здійснення стратегічних змін на підп-

риємствах галузі. Використання розробленого ме-

тодичного підходу дозволяє всесторонньо визна-

чати оточення функціонування підприємства в за-

безпеченні успішності реалізації стратегічних змін. 
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Анотація 

У статті досліджено етапи розвитку екологічної стратегії Європейського Союзу. Досліджено систему 

екологічного менеджменту та аудиту ЄС (EMAS), що є інструментом управління, розробленим Європей-

ською комісією для компаній та інших організацій з метою оцінки діяльності, звітності та поліпшення їх 

екологічних показників. Виокремлено та узагальнено основні характеристики та переваги системи еко-

логічного менеджменту та аудиту ЄС (EMAS). Досліджено загальну стратегію впровадження системи еко-

логічного менеджменту та аудиту на підприємстві, яка складається із десяти основних етапів. Розглянуто 

структуру галузевого стандарту щодо впровадження EMAS на сільськогосподарських підприємствах. На 

основі проведених досліджень зроблено висновок, що екологічний аудит з точки зору міжнародного до-

свіду є: по-перше, систематичною оцінкою відповідності об’єктів екологічного аудиту встановленим нор-

мативам, що регулюють захист навколишнього середовища нормативам, по-друге, інструментом 

постійного поліпшення та стимулювання природоохоронної діяльності підприємства, метою чого є підви-

щення його інвестиційної привабливості. 

Abstract 

The stages of development of the European Union's environmental strategy are explored. The EU Eco-Man-

agement and Audit System (EMAS), which is a management tool developed by the European Commission for 

companies and other organizations to assess their performance, reporting and improve their environmental perfor-

mance, is explored. The main features and benefits of the EU Eco-Management and Audit System (EMAS) are 

identified and summarized. The overall strategy of implementation of the environmental management and audit 

system in the enterprise, which consists of ten main stages, is investigated. The structure of the industry standard 

for the implementation of EMAS in agricultural enterprises is considered. Based on the conducted research, it is 

concluded that environmental audit from the point of view of international experience is: first, a systematic assess-

ment of compliance of environmental audit objects with established standards governing environmental protection 

standards, and secondly, a tool for continuous improvement and promotion of environmental activities enterprises, 

the purpose of which is to increase its investment attractiveness. 

Ключові слова: екологічне регулювання, екологічна стратегія, Європейський союз, екологічний ме-

неджмент, екологічний аудит, EMAS. 

Keywords: environmental regulation, environmental strategy, European Union, environmental management, 

environmental audit, EMAS. 
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Постановка проблеми. Країни Європейсь-

кого союзу відрізняються високим розвитком про-

мисловості, сільського господарства, транспорту, 

що не може не позначатися на екологічних умовах, 

як самих країн, що входять до ЄС, так і інших країн. 

Саме тому на європейському континенті ви-

моги до інтенсивності співробітництва між 

країнами є особливо важливими, оскільки Європа 

виступає як єдиний континентальний комплекс, 

складові частини якого (окремі природно-гео-

графічні пояси і зони, природно-господарські тери-

торіальні комплекси) об’єднані системою при-

родно-екологічних зв’язків. Цілісність природного 

середовища Європи вирішальною мірою залежить 

від наявності і ступеня ефективності співробіт-

ництва між країнами, проведення ними загальної 

узгодженої екологічної політики, відповідної 

єдності і спільності їхніх природних умов [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Ю.А. Бондар, досліджуючи проблеми впро-

вадження системи екологічного аудиту в Україні, 

вважає, що екологічний аудит, будучи гнучким ме-

ханізмом в умовах ринкової економіки, покликаний 

стати важливим інструментом реалізації конститу-

ційних прав громадян на безпечне довкілля та еко-

логічну безпеку на рівні окремих підприємств, те-

риторій і держави в цілому [2]. 

В.С. Загорський вважає, що екологічні про-

блеми на сьогодні стають дуже важливим факто-

ром, під впливом якого країни Європи акумулюють 

свої зусилля у напрямку забезпечення екологічної 

безпеки та побудови системи так званої «колектив-

ної відповідальності» за стан навколишнього при-

родного середовища в регіоні. ЄС являє собою 

найбільш ефективну в сучасних умовах 

міжнародну регіональну організацію із комплекс-

ним режимом екологічної політики та міжнарод-

ного екологічного управління, що базується на 

найбільш інноваційних у світі системах заходів 

щодо захисту навколишнього середовища [1]. 

В.Л. Качурінер, дослідивши становлення та ро-

звиток політики Європейського союзу у сфері охо-

рони навколишнього середовища, зробила висно-

вок, що завдяки ЄС протягом більш як півстоліття 

Європа живе у світі, який випереджає у своєму ро-

звитку США і Японію, у тому числі в екологічних 

досягненнях. За цей період створено правову базу 

екологічної стратегії, удосконалюються методи 

охорони природи, закладено початок поліпшення 

якості навколишнього середовища. ЄС, будучи 

лідером екологічного співробітництва в Європі, 

бере активну участь у глобальних заходах щодо за-

хисту навколишнього середовища під егідою ООН 

[3]. 

Незважаючи на значні напрацювання нау-

ковців щодо проблем екологічного аудиту та еко-

логічної стратегії ЄС, питання функціонування си-

стеми екологічного менеджменту та аудиту Євро-

пейського союзу не є повністю розкриті та 

висвітлені у наукових працях. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є 

дослідження системи екологічного менеджменту та 

аудиту ЄС (EMAS), її основних характеристик, пе-

реваг та етапів здійснення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Екологічне регулювання у сфері виробництва в 

праві Європейського Союзу базується на принци-

пах екологічної політики, які спільні для всіх дер-

жав-членів ЄС та ґрунтуються на принципах 

міжнародного права (рис. 1). 

Завдяки відповідним законодавчим докумен-

там, зокрема, директивам, регламентам, програмам 

дій Європейського Союзу принципи екологічної 

політики впроваджуються в життя, удосконалю-

ються та розвиваються. 

Враховуючи складну ситуацію зі станом дов-

кілля, а також враховуючи цілі сталого розвитку, 

одним із самостійних напрямків політики ЄС є по-

дальше економічне зростання з урахуванням необ-

хідності охорони навколишнього середовища, 

оскільки екологічні проблеми мають таку особ-

ливість, що держава не може її вирішити само-

стійно без участі інших країн, а також залучення 

міжнародного співтовариства. 
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Рис. 1. Принципи екологічної політики держав-членів Європейського Союзу 

Джерело: [4] 

 

ЄС являє собою найбільш ефективну в су-

часних умовах міжнародну регіональну ор-

ганізацію із комплексним режимом екологічної 

політики та міжнародного екологічного управ-

ління, що базується на найбільш інноваційних у 

світі системах заходів щодо захисту навколишнь-

ого середовища. Вона базується на політичній волі 

урядів та за підтримки з боку громадянського сус-

пільства [1]. 

Саме тому, завдяки екологічній свідомості 

країн-членів Європейського Союзу, приклад 

вирішення екологічної проблеми в умовах європей-

ської інтеграції, став найбільш успішним в історії 

захисту навколишнього середовища у світі, а тому 

може бути взірцем для інших держав. 

Основними органами Європейського Союзу, 

які приймають участь у формуванні політики еко-

логічного розвитку є: Європейська Рада, Рада 

Міністрів, Європейська комісія, Європейський пар-

ламент і Суд Європейського Союзу. 

Вважаємо за доцільне навести історичні ас-

пекти формування екологічного законодавства Єв-

ропейського Союзу, розвиток якого почався у 1951 

році. У табл. 1 наведемо основні кроки становлення 

екологічної стратегії ЄС. 

Таблиця 1 

Етапи розвитку екологічної стратегії Європейського Союзу 

Етапи розвитку  Зміст, основні події, документи 

Перший етап  

(1951-1957 рр.) 

В Паризькому установчому договорі про Європейське об’єднання вугілля і сталі 

1951 р. в якості основних завдань європейської інтеграції встановлювався еко-

номічний розвиток, зростання зайнятості та підвищення життєвого рівня в держа-

вах-членах на основі раціонального використання природних ресурсів 

Другий етап  

(1957-1982 рр.) 

Римський договір 1957 р. встановив цілі екологічної політики: збереження, захист і 

поліпшення стану навколишнього середовища; охорона здоров’я людей; досяг-

нення раціонального використання природних ресурсів; сприяння міжнародним за-

ходам розв’язання регіональних і загальносвітових екологічних проблем.  

Прийнята директива 70 /220 /ЄС, що визначала єдині екологічні стандарти для 

двигунів транспортних засобів та встановила нормативи гранично допустимих ви-

кидів.  

На початку 1973 року була прийнята Перша програма дій із навколишнього середо-

вища (на 1973-1976 pp.). В ході забезпечення реалізації Першої програми дій були 

прийняті: Директива Ради 75 /442 /ЄС про відходи, Директива Ради 75 /440 /ЄС про 

вимоги до якості поверхневих вод, призначених для забору питної води в державах-

членах, Директива Ради 76 /160 /ЄС про якість води для купання.  

ПРИНЦИПИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

Принцип диференційованої відповідальності 

Принцип участі та інформування громадян 

Принцип попередження і превентивних засобів 

Принцип усунення шкоди навколишньому середовищу шляхом звернення, насамперед,  

до його джерела 

Принцип «забруднювач платить» 

Принцип справедливості між поколіннями 

Принцип інтеграції 

Принцип сталого розвитку 

Принцип найвищої міри можливого рівня захисту 
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Друга програма дій Європейських Співтовариств, яка називалася «Продовження та 

імплементація політики Європейського Співтовариства і програма дій з навко-

лишнього середовища», була прийнята у 1977 році 

Третій етап  

(1982-1986 рр.) 

Третя програма дій Європейського Співтовариства «Продовження та імплементація 

політики Європейського Співтовариства і програма дій з навколишнього середо-

вища» (1982-1986 pp.) була прийнята 7 лютого 1983 року. Вона містила ряд прин-

ципово нових положень, що стосувались чотирьох аспектів екологічної політики 

Співтовариства: необхідність подальшої інтеграції екологічної політики в інші сек-

торні політики Співтовариства; необхідність посилення превентивних аспектів еко-

логічної політики 

Четвертий етап 

(1986-1992 рр.) 

Ознаменований закріпленням компетенції Співтовариств в області навколишнього 

середовища в Єдиному Європейському Акті (ЄЄА) 1987 р. і легітимацією екологіч-

ної діяльності. У ЄЄА з’явилась спеціальна стаття, присвячена цьому напрямку 

діяльності Співтовариства. У ЄЄА були сформовані три основні принципи політики 

Співтовариства і держав-членів в області охорони навколишнього середовища: за-

побігання забрудненню, усунення забруднення у його джерела, відшкодування 

збитків від забруднення тим, хто в ньому винен. 

Четверта програма дій з навколишнього середовища (1987-1992 pp.) була прийнята 

19 жовтня 1987 року. Вона аналізує доповнення, зроблені Єдиним Європейським 

Актом до Римського договору та приділяє більше уваги пошуку нових можливостей 

для інтеграції екологічної політики в інші політики Співтовариства. 1987 рік прого-

лошувався Європейським роком навколишнього середовища 

П’ятий етап  

(1992-2001 рр.) 

У Маастрихтському договорі 1993 року про утворення ЄС була істотно змінена фор-

мулювання його економічних цілей: досягнення стійкого, безінфляційного та еко-

логічно прийнятного росту. Охорона навколишнього середовища зводилась до 

рангу самостійного напрямку політики ЄС.  

Новий крок вперед у зміцненні юридичної бази екологічної стратегії ЄС був зроб-

лений в Амстердамському договорі. 

Після утворення ЄС, вперше була прийнята довгострокова (до 2000 р.) П’ята про-

грама дій в галузі охорони навколишнього середовища, яка визначила розширення 

правового регулювання і початкову кодифікацію норм ЄС у сфері екології. П’ята 

програма отримала спеціальну назву «До сталості» (1993 – 2000 pp.) 

Шостий етап 

(2001 р. - доте-

пер) 

Шостий етап ознаменувався прийняттям нового договору в Ніцці 2001 року, який 

поклав початок шостого етапу, пов’язаного зі значним розширенням ЄС за рахунок 

12 держав Центральної та Південної Європи. Лаакенська декларація 15 грудня 2001 

«Майбутнє Європейського Союзу» встановлює більш точні орієнтири і графік прак-

тичних заходів з реформування й удосконалення екологічної стратегії ЄС з 

урахуванням нових геополітичних та екологічних реалій. 

Свій розвиток П’ята програма 1993 року знайшла у Шостій екологічній програмі 

ЄС, яка була затверджена на 10 років Рішенням Європейського парламенту та Ра-

дою № 1600 /2002 /ЄС від 22 липня 2002 року безпосередньо перед Світовим 

самітом ООН зі сталого розвитку (РIО+10) в Йоганнесбурзі і спрямована на інте-

грацію екологічних вимог у різні напрямки діяльності Співтовариства та забезпе-

чення сталого розвитку з урахуванням майбутнього розширення ЄС 

Джерело: сформовано автором на основі [3] 

 

На третьому етапі свого розвитку (1982-1986 

рр.) законодавство ЄС починає регулювати вироб-

ництво і використання хімікатів, обмежує марке-

тинг і застосування деяких небезпечних речовин та 

препаратів, встановлює процедуру контролю нав-

колишнього середовища, порушеного відходами 

індустрії, закріплює процедури узгодження про-

грам скорочення і можливого усунення забруд-

нення, а також класифікації, упаковки та марку-

вання небезпечних речовин, що підлягають 

реєстрації [3]. 

Варто зазначити також, що у 2013 році Євро-

пейський Парламент та Європейська Рада прий-

няли Сьому загальну програму дій з навколишнь-

ого середовища. В рамках цієї програми будуть за-

стосовані заходи щодо наступного поліпшення 

екологічних характеристик товарів і послуг, які до-

пускаються на ринок ЄС протягом усього їхнього 

життєвого циклу, в тому числі включаючи заходи 

по збільшенню поставок екологічно безпечних то-

варів і стимулювання попиту на таку продукцію. 

Важливим організаційно-правовим прийомом 

досягнення Європейським Союзом цілей екологіч-

ної стратегії є система екологічної сертифікації 

продукції – система «еколейбл», яка містить 

відповідне маркування Європейського Співтова-

риства Еко Лейбл (Eco Label).  

У світовій практиці екологічну сертифікацію 

почали запроваджувати з 1992 р. на основі поло-

ження Регламенту 880/92 від 23 березня 1992 р. про 

систему присудження еколейбла [5], зміненого Ре-

гламентом 1980/2000 від 17 липня 2000 р. [6]. 
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В Європейському Союзі екологічне вироб-

ництво в сільськогосподарській сфері регулюється 

Регламентом ЄЕС 2092/91 «Про екологічне земле-

робство та відповідне маркування сільськогоспо-

дарської продукції і продуктів харчування» [7]. 

Сільськогосподарські, переробні підприємства 

проходять екологічну сертифікацію з метою 

підтвердження екологічного статусу своєї про-

дукції. Під час проведення екосертифікації визна-

чають відповідність виробництва і продукції еко-

логічним нормам. 

Ще одним важливим інструментом реалізації 

екологічної стратегії ЄС є система екологічного ме-

неджменту і екологічного аудиту, яка грунтується 

на положеннях Регламенту 761/2001 від 19 березня 

2001 р. про добровільну участь організацій в си-

стемі екоменеджменту та екоаудиту Європейського 

Союзу [8]. 

Звертаючись до принципів екологічної 

політики ЄС, відображених на рис. 1, зокрема до 

принципа «попередження і превентивних засобів», 

важливо зазначити, що даний принцип втілений в 

екологічному аудиті, адже попередження і є метою 

Регламенту про схему «екоаудиту», який дозволяє 

добровільну участь компаній промислового сек-

тору в схемі екоменеджменту та аудиту (екоаудит) 

[8]. 

У 1993 році ЄС ввело систему добровільної 

участі промислових підприємств в екологічному 

аудиті, яка у 2001 року стала відкритою і для інших 

організаційних форм – адміністрацій, установ побу-

тового обслуговування тощо. Ця схема ґрунтується 

на трьох елементах:  

1) розробленні й реалізації згаданими ком-

паніями екологічних політик, програм і систем 

управління для місць виробництва;  

2) систематичному, об'єктивному та періодич-

ному оцінюванні ефективності цих програм і си-

стем незалежними перевірниками; 

3) щорічному інформуванні громадськості у 

формі представлення компаній, які беруть участь у 

системі «екологічних декларацій» [9].  

Отже, система екологічного аудиту ЄС ба-

зується також і на принципі «участі та інфор-

мування громадян», адже кожен зацікавлений кори-

стувач може ознайомитись із екологічною діяль-

ністю суб’єкта господарювання шляхом вільного 

доступу до екологічних декларацій. 

Екологічний менеджмент та аудит можна від-

нести до добровільних інструментів регулювання 

екологічних питань в ЄС, оскільки впровадження 

даної системи ґрунтується на власній ініціативі та 

високому рівні екологічної свідомості підприємств-

виробників продукції та послуг, а також на принци-

повій позиції європейських громадян споживати 

екологічно чисті продукти і своїм вибором підтри-

мувати тих виробників, які дотримуються 

відповідних стандартів. 

З метою розуміння сутності, значення, особли-

вості організаційно-методичних та правових ін-

струментів функціонування системи екологічного 

аудиту в ЄС, вважаємо за необхідне розкрити ос-

новні історичні аспекти розвитку екоаудиту у світі. 

Після війни, у жовтні 1946 p., у Лондоні відбу-

лося спільне засідання Комітету з координації стан-

дартів і делегатів 25 країн, на якому було прийнято 

рішення щодо створення Міжнародної організації 

зі стандартизації (The International Organization for 

Standardization – ISO). Спеціалісти ISO під час ро-

зробки міжнародних стандартів дотримуються 

трьох основних принципів:  

- стандартизація має відповідати вимогам галу-

зей промисловості;  

- погодження має досягатися за допомогою 

консенсусу;  

- використання міжнародних стандартів має 

бути добровільним. 

У країнах ЄС широко застосовується комплекс 

міжнародних екологічних стандартів ISO серії 

14000 «Системи управління навколишнім природ-

ним середовищем» (Environmental Management 

Systems – EMS). Стандарти ISO серії 14000 орієнту-

ють товаровиробників не на окремі норми викидів 

забруднюючих речовин, а на впровадження еко-

логічного менеджменту, що конкретизується цен-

тральним серед документів цієї серії стандартом 

ISO 14001. Відповідність саме цьому стандарту є 

предметом екологічної сертифікації діяльності то-

варовиробників та їх продукції [10]. 

Європейський досвід показує те, що незважа-

ючи на добровільність застосування стандартів ISO 

14000, компанії, які впровадили систему екологіч-

ного менеджменту, належним чином мотивовані: 

на ринки країн ЄС допускається продукція тих ви-

робників, які сертифіковані за ISO.  

Початковим етапом розвитку екологічного ме-

неджменту можна вважати розробку в 1992 р. Стан-

дарту в галузі систем екологічного менеджменту 

BS 7750 (Specification for Environmental 

Management Systems). Даний стандарт розроблено з 

урахуванням положень концепції «глобального 

управління якістю» (TQM), яка виправдала себе в 

рамках західної економіки. Британський стандрат 

BS 7750 (British Specification for Environmental 

Management Systems), підготовлений у 1992 р. Бри-

танським інститутом стандартизації, став однією з 

перших у світі кодифікованих збірок рекомендацій 

з створення добровільної системи екологічного ме-

неджменту. Цей стандарт не ставить вимог до при-

родоохоронної діяльності підприємства. Проте, він 

містить у собі рекомендації, корисні для створення 

ефективної системи екологічного менеджменту і 

екологічного аудиту. Стандарт BS 7750 було перей-

нято декількома іншими європейськими країнами. 

Основою для створення стандартів ISO 14000 став 

британський стандарт BS-7750, а також існуючі 

міжнародні стандарти по системі контролю якості 

продукції – стандарти серії ISO 9000 [11]. 
У 1992 р. у Ріо-де-Жанейро світова спільнота 

визначила нову концепцію збалансованої коеволю-
ції суспільства і природи, всесвітню програму і ме-
тодологію sustainable development (еколого-збалан-
сованого розвитку). Відтоді екологічний аудит 
набув нової функціональної якості і міжнародної 
регламентації (стандартизації) як ефективний ін-
струментарій стійкого розвитку. У програмному 
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документі визначено основні сфери застосування 
системної методології екологічного оцінювання 
(аудиту) на національному рівні: 

- визначення природоохоронної збалансова-
ності інфраструктур (соціальної, транспортної, ін-
женерної, господарської) у населених пунктах; 

- комплексний аналіз екологічного наванта-
ження інфраструктур на природні екосистеми; 

- пошук шляхів урегулювання екологічних 
проблем щодо природокористування і господа-
рювання на суміжних територіях; 

- оцінювання на системній основі екологічних, 
соціально-економічних наслідків нераціонального 
природокористування, окреслення заходів щодо 
посилення збалансованості та стійкості природоко-
ристування; 

- впровадження процедури екологічного 
оцінювання (аудиту) проектів, що можуть суттєво 
вплинути на біологічне різноманіття територій; 

- оцінювання ефективності використання вод-
них, земельних, лісових ресурсів; 

- розроблення керівних принципів і кодексів 
діяльності компаній, оцінювання ефективності за-
собів мінімізації відходів; 

- створення і застосування методології спосте-
реження й аудиту процесу утворення відходів (ме-
тодологія аудиту мінімізації відходів); 

- комплексне секторальне вивчення техно-
логічних потреб забезпечення програм екологічно 
чистого виробництва (методологія оцінки жит-
тєвого циклу продукції) [12]. 

Постанову EMAS (Eco Management and Audit 
Scheme - "Схема екологічного менеджменту і 
аудиту") 1836/93 було вперше введено в липні 1993 
року в якості інструменту екологічної політики, ро-
зробленого Європейською комісією, як крок до до-
сягнення мети сталого розвитку. EMAS (СЕМА) 
була відкрита для добровільної участі організацій з 
квітня 1995 року і передбачала відповідність 
наступним критеріям: 

- впроваджується лише на промислових 
підприємствах і організаціях,  

- повинна сприяти постійному поліпшенню 
екологічних показників організацій;  

- полягає у систематичній, об’єктивній і 
періодичній оцінці ефективності систем екологіч-
ного менеджменту в організаціях;  

- надання інформації про екологічну результа-
тивність;  

- впровадження відкритого діалогу з громадсь-
кістю та іншими зацікавленими сторонами при ак-
тивній участі працівників в організаціях та їх 
відповідне навчання. 

У 2001 році був прийнятий переглянутий Ре-
гламент (ЄС) № 761/2001 ( «EMAS II»). Його основ-
ними елементами були розширення сфери дії 
EMAS на всі сектори економічної діяльності, вклю-
чаючи місцеві органи влади, а також інтеграція 
міжнародного стандарту системи екологічного ме-
неджменту ISO 14001. 

У 2009 році Рада Європи та Європейський Пар-
ламент прийняли у першому читанні рішення про 
реформування двох ключових елементів ЄС у га-
лузі управління сталим споживанням і вироб-
ництвом – система екологічного менеджменту та 
аудиту EMAS. Відповідно до положень Регламенту 

№ 1221/2009 від 25 листопада 2009 р. [Регламент № 
1221/2009], система EMAS (EMAS III) містить нові 
елементи [13]: 

- переглянуті цикли аудиту для подальшого по-
кращення застосування (для компаній зі штатом 
менше 250 осіб або оборотом менше 50 млн євро та 
для мікропідприємств); 

- введено поняття корпоративних реєстрацій з 
метою полегшення адміністративного та фінансо-
вого тягаря для організацій, які мають кілька за-
реєстрованих сайтів EMAS; 

- екологічні основні показники для адекват-
ного документування екологічних показників; 

- впровадження EMAS Global для забезпечення 
доступності EMAS для організацій і сайтів у всьому 
світі. 

З 9 січня 2019 року розроблений Додаток IV до 
регламента EMAS (Регламент Комісії ЄС EU 
2018/2026) [14]. Ця поправка включає оновлення 
основних показників EMAS і формулювання еко-
логічного заяви. Це надає організаціям EMAS нові 
можливості повідомляти про свої екологічні показ-
ники і використовувати екологічну заяву ор-
ганізації EMAS також для інших зобов'язань по 
звітності. 

Додатково до вимог стандарту ISO 14001 
EMAS передбачає для організацій проведення 
офіційного попереднього екологічного аналізу і 
публікації екологічного звіту, який призваний ін-
формувати всі зацікавлені сторони про задачі 
управління охороною навколишнього середовища і 
їх виконання на підприємствах. 

На практиці підприємства, сертифіковані на 
відповідність вимогам ISO 14000 та EMAS, повною 
мірою використовують наступні переваги екологіч-
ного менеджменту та аудиту:  

- отримують змогу здійснювати свою діяль-
ність без шкоди для навколишнього природного се-
редовища одночасно із зменшенням витрат на 
енергію, воду, інші ресурси;  

- набувають різноманітних прямих і непрямих 
переваг і вигод, пов'язаних з екологічно безпечним 
виробництвом товарів і послуг (підвищення рівня 
довіри до підприємств, поліпшуючи їхній імідж в 
очах партнерів з бізнесу, громадськості та інших за-
цікавлених кіл, що посилює конкурентні позиції 
підприємств на товарних ринках, дає змогу заклю-
чати нові контракти);  

- отримують розширення своєї частки на то-
варних ринках [15]. 

Система екологічного менеджменту та аудиту 
ЄС (EMAS) - це інструмент управління, розробле-
ний Європейською комісією для компаній та інших 
організацій для оцінки діяльності, звітності та 
поліпшення їх екологічних показників. EMAS 
відкрита для всіх типів організацій, які прагнуть 
поліпшити свої екологічні показники. Він охоплює 
всі сектори економіки і сфери послуг та застосо-
вується в усьому світі. 

Сутність, значення та переваги застосування 
EMAS відображені на рис. 2. 

Основними визначальними характеристиками 
системи екологічного менеджменту та аудиту 
EMAS є ефективність, надійність, прозорість. Зав-

http://ec.europa.eu/environment/emas/join_emas/emas_global_en.htm
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дяки відповідності характеристикам, EMAS забез-
печує для підприємств наступні переваги перед ін-
шими суб’єктами ринку:  

1. Підвищення довіри, прозорості та репутації. 
2. Покращене керування екологічними ризи-

ками і можливостями. 
3. Покращені екологічні та фінансові показ-

ники. 
4. Розширення можливостей для мотивації 

співробітників. 
Отже, за допомогою EMAS підприємство має 

можливість знизити свій негативний вплив на 

оточуюче середовище, підвищити відповідність 
нормативним вимогам щодо безпечності діяльності 
та виробництва якісної продукції та послуг, забез-
печити мотивацію співробітників, що, в сукупності 
дасть ефект синергії та допоможе суб’єкту господа-
рювання покращити ефективність діяльності зав-
дяки свідомій економії усіх видів ресурсів, адже си-
стема екологічного менеджменту та аудиту спрямо-
вана на постійне покращення усіх показників 
роботи організації. 

 
Рис. 2. Система екологічного менеджменту та аудиту ЄС (EMAS): 

характеристики та основні переваги 

Джерело: сформовано авторами на основі [16] 

СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА АУДИТУ ЄС (EMAS): 

це інструмент управління, розроблений Європейською комісією для компаній та інших ор-

ганізацій для оцінки діяльності, звітності та поліпшення їх екологічних показників. EMAS 

відкрита для всіх типів організацій, які прагнуть поліпшити свої екологічні показники. Він охо-

плює всі сектори економіки і сфери послуг та застосовується в усьому світі 

ЕФЕКТИВНІСТЬ: 

EMAS допомагає організаціям 

знаходити правильні інстру-

менти для поліпшення їх еко-

логічних показників. Беруть 

участь організації добровільно 

зобов'язуються як оцінювати, 

так і зменшувати свій вплив на 

навколишнє середовище 

НАДІЙНСТЬ:  

перевірка третьою 

стороною гарантує 

зовнішній і незалеж-

ний характер процесу 

реєстрації в EMAS 

ПРОЗОРІСТЬ: 

Надання загальнодоступної ін-

формації про екологічні показ-

ники організації є важливим 

аспектом EMAS. Організації 

досягають більшої прозорості 

як із зовнішнього боку, так і з 

допомогою активної участі 

співробітників 

ХАРАКТЕРИСТИКИ EMAS 

ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ EMAS 

1. Підвищення довіри, прозорості та репутації: 

- постійне поліпшення екологічних показників перевіряється; 

- незалежно підтверджена звітність в екологічному звіті; 

- можливість виділитися з натовпу за допомогою інструменту преміум-класу, що призведе до роз-

ширення можливостей для бізнесу на ринках, які віддають пріоритет екологічним процесам; 

- поліпшення відносин з клієнтами, місцевим і широким співтовариством і регулюючими орга-

нами; 

- наявність логотипу EMAS як інструменту маркетингу 

2. Покращене керування екологічними ризиками і можливостями: 

- гарантія повної відповідності нормативним вимогам природоохоронного законодавства; 

- зниження ризику штрафів, пов'язаних з природоохоронним законодавством; 

- нормативне полегшення; 

- доступ до стимулів дерегулювання; 

- доступ до публічних контрактів 

 

3. Покращені екологічні та фінансові показники: 

- висока якість управління навколишнім середовищем; 

- ефективність використання ресурсів і економія коштів 

4. Розширення можливостей для мотивації співробітників: 

- поліпшене середовище на робочому місці; 

- підвищена прихильність співробітників; 

- більше можливостей для створення команди завдяки спільній екологічній філософії розвитку 
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Система EMAS складається з десяти стадій, які 

знаходяться в залежності одна від одної. Вва-

жається, що основою для розробки EMAS був бри-

танський стандарт BS 7750, тому основні кроки за-

гальноєвропейської системи екологічного менедж-

менту і аудиту та британського стандарту є досить 

схожими.  

Основоположними принципами, на яких ґрун-

тується філософія системи EMAS, є: Plan-Do-

Check-Act! (Заплануй – Зроби – Перевір – Дій!). Ці 

принципи є ключовими і визначають загальну стра-

тегію впровадження системи екологічного менедж-

менту та аудиту на підприємстві, яка складається із 

десяти етапів, відображених на рис. 3. 

Розглянемо більш детально стратегію впро-

вадження системи екологічного менеджменту та 

аудиту EMAS на підприємствах в ЄС 

Етап 1. Підготовка до впровадження EMAS, 

збір корисної інформації у компетентному органі. 

Підприємство, яке зацікавлене в реєстрації в 

EMAS, в першу чергу має звернутися в місцевий 

компетентний орган, який допоможе і надасть 

індивідуальну технічну підтримку, а також проін-

формує про можливості фінансування, які будуть 

надані підприємству завдяки впровадженню си-

стеми екологічного менеджменту та аудиту. Ком-

петентний орган також може порадити підприєм-

ству найкращого консультанта, виходячи із особли-

востей його діяльності. 

Етап 2: Проведення екологічної експертизи 

підприємства. Екологічна експертиза - це аналіз 

екологічних проблем, викликаних діяльністю ор-

ганізації. Первинна екологічна експертиза виявляє 

найбільш важливі прямі і непрямі екологічні ас-

пекти, а також будь-які дії підприємства. Цей огляд 

також встановлює контрольні показники, щоб 

виміряти майбутній успіх в зниженні їх впливу. 

Екологічна експертиза складається з п'яти основ-

них частин: 

1) визначення організаційного контексту, 

тобто внутрішніх і зовнішніх проблем, які можуть 

позитивно і негативно впливати на управління 

підприємством оточуючим середовищем; 

 

 
Рис. 3. Десять етапів впровадження системи екологічного менеджменту та аудиту (EMAS)  

на підприємстві 

Джерело: сформовано авторами на основі: [16] 

 

  

ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕТУ ТА 

АУДИТУ EMAS НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Етап 1. Підготовка до впровадження EMAS, збір корисної інформації у компетентному органі 

Етап 2. Проведення екологічної експертизи підприємства 

Етап 3. Розробка структури системи екологічного менеджменту (СЕМ) шляхом визначення еко-

логічної політики та екологічної програми 

 

Етап 4. Впровадження системи екологічного менеджменту на підприємстві 

Етап 5: Перевірка ефективності системи екологічного менеджменту шляхом проведення 

внутрішнього екологічного аудиту 

Етап7: Підготовка екологічного звіту підприємства 

Етап 6: Постійне покращення екологічних показників діяльності підприємства 

Етап 9: Відправка реєстрації підприємства в EMAS 

 
Етап 10: Використання EMAS підприємством, щоб продемонструвати свою прихильність до охо-

рони навколишнього середовища клієнтам і постачальникам, громадськості, а також владі 

Етап 8: Отримання підтвердження щодо впровадженої на підприємстві системи екологіч-

ного менеджменту та екологічного звіту 
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2) визначення зацікавлених сторін для системи 

екологічного менеджменту (СЕМ) підприємства 

(працівники підприємства, акціонери, постачаль-

ники, покупці, інвестори), а також їх потреби та 

очікування; 

3) визначення законодавчих норм щодо збере-

ження навколишнього середовища і перевірити їх 

відповідність (самостійно або за допомогою кон-

сультанта); 

4) вивчення діяльності підприємства з точки 

зору споживання сировини, енергії, виробництва 

відходів та викидів; 

5) підведення підсумків екологічної експер-

тизи, що полягає у:  

- визначенні величини впливу підприємства на 

оточуюче середовище;  

- оцінці ризиків та можливостей, пов’язаних із 

системою управління навколишнім середовищем. 

Етап 3. Розробка структури системи екологіч-

ного менеджменту (СЕМ) шляхом визначення еко-

логічної політики та екологічної програми. Си-

стема екологічного менеджменту та аудиту 

підприємства побудована на сукупності еко-

логічних дій та інструментів управління, метою за-

стосування яких є постійне покращення еко-

логічних показників діяльності підприємства. На 

практиці СЕМ полягає в розробці, виконанні та 

постійному удосконаленні показників екологічної 

політики та екологічної програми підприємства. 

Екологічна політика - це публічний документ, 

підготовлений організацією, в якому описуються 

зобов'язання перед навколишнім середовищем і 

визначаються загальні наміри та напрямки діяль-

ності організації з точки зору екологічних показ-

ників. Він також забезпечує основу для постановки 

цілей і завдань. Екологічна політика повинна прий-

матися на найвищому управлінському рівні, 

періодично переглядатися і уточнюватися: дотри-

мання вимог законодавства і не тільки, прихиль-

ність постійного поліпшення екологічних показ-

ників і участь в запобіганні забруднення. Еко-

логічна програма - це план дій, який переводить 

екологічну політику підприємства в конкретні цілі 

- спільні екологічні цілі, що безпосередньо випли-

вають з екологічної політики, - і цільові показники 

- вимоги до ефективності, що випливають з цих 

цілей. Екологічна програма повинна містити кон-

кретні заходи, які визначають обов'язки і засоби для 

досягнення певних екологічних цілей та завдань, а 

також для дотримання термінів [16]. 

Етап 4: Впровадження системи екологічного 

менеджменту на підприємстві. На даному етапі 

необхідно реалізувати на практиці ті заходи, які за-

плановані в Екологічній програмі підприємства. 

Необхідно переконатися, що внутрішня структура і 

процеси діяльності підприємства відповідають 

цілям та завданням, заявленим в екологічній 

політиці підприємства. В іншому випадку, їх необ-

хідно належним чином адаптувати. 

Незважаючи на те, що система екологічного 

менеджменту може бути неформальною за своїм 

характером, вона повинна мати формальну струк-

туру. Вище керівництво має нести відповідальність 

за ефективність системи екологічного менедж-

менту, а також делегувати відповідні обов’язки 

визначеним особам. Для того, що система 

працювала ефективно, необхідно, щоб усі 

обов’язки були оформлені у письмовій формі. 

Ефективність та переваги СЕМ будуть також зале-

жати від величини інвестицій, вкладених у її 

функціонування на початковому етапі.  

Відмітна характеристика EMAS – активна 

участь у функціонуванні системи співробітників. 

Тому необхідно вести письмові записи, щоб мати 

точний огляд прогресу системи економічного ме-

неджменту та аудиту підприємства. 

Ефективний операційний контроль має важ-

ливе значення для виявлення і планування опе-

рацій, пов’язаних зі значними екологічними аспек-

тами, оскільки він забезпечує погодження екологіч-

ної політики підприємства та допомагає в 

досягненні цілей і завдань підприємства. 

Відповідно, операційний контроль спрямований на 

покращення щоденних робочих процедур з метою 

усунення ризиків, пов’язаних із екологічними ас-

пектами організації. 

Етап 5: Перевірка ефективності системи еко-

логічного менеджменту шляхом проведення 

внутрішнього екологічного аудиту. Створіть кон-

трольну панель управління з показниками резуль-

тативності екологічної діяльності, а також для кон-

троля за вашої екологічною програмою. Ці показ-

ники мають життєво важливе значення для 

навігації, управління і передачі екологічних показ-

ників, оскільки вони надають інформацію та реко-

мендації для постійного поліпшення. Вони покра-

щують ясність, прозорість робить інформацію 

легко порівнянною. Безперервний моніторинг і 

вимірювання необхідні для надання відповідних 

даних за запитом державних органів, а також для 

контроля за використанням ресурсів і складання 

графіка довгострокових екологічних показників. 

Оскільки господарська діяльність не завжди 

відповідає запланованим показникам, відповідно і 

система екологічного менеджменту не завжди буде 

відповідати плану, тому застосування внутрішнь-

ого екологічного аудиту є дуже доцільним. Проце-

дури внутрішнього екологічного аудиту дадуть 

змогу оцінити, наскільки ефективно функціонує 

СЕМ, як покращуються екологічні показники, а та-

кож відповідність системи екологічного менедж-

менту підприємства положенням Регламенту 

EMAS. 

Аудит СЕМ є систематичним процесом, який 

має бути належним чином задокументований, що 

дасть змогу належним чином оцінити роботу си-

стеми екологічного менеджменту. Проводять 

внутрішній аудит СЕМ внутрішні аудитори 

підприємства або залучені зовнішні експерти. Ре-

зультати внутрішнього екологічного аудиту пе-

ревіряються не рідше одного разу на рік  

Етап 6: Постійне покращення екологічних по-

казників діяльності підприємства. Вище керів-

ництво компанії періодично аналізує екологічні по-

казники, надані системою внутрішнього аудиту, і 

використовує таку інформацію для прийняття 
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відповідних рішень з метою покращення еко-

логічних парламентів діяльності підприємства. 

Тому без перебільшення можна сказати, що EMAS 

сприяє постійному удосконаленню екологічних по-

казників діяльності, шляхом виявлення помилок, 

порушень, документування їх, подальшого аналізу 

отриманої інформації з метою усунення причин 

невідповідності та уникнення їх у майбутньому. 

Етап 7: Підготовка екологічного звіту 

підприємства. Європейська комісія визначає еко-

логічний звіт (екологічну декларацію) підприєм-

ства, як «вікно в світ», оскільки цей документ має 

бути чітким і коротким, який належним чином ін-

формуватиме зацікавлені сторони щодо еко-

логічних показниках діяльності [16]. 

В екологічному звіті описуються досягнення 

підприємства з точки зору його економічних цілей, 

здійснюється порівняння з минулими показниками, 

встановлюються майбутні екологічні цілі. 

Етап 8: Отримання підтвердження щодо впро-

вадженої на підприємстві системи екологічного ме-

неджменту та екологічного звіту. У результаті 

успішного впровадження попередніх семи етапів, 

підприємство вже розробило систему екологічного 

менеджменту.  

Перевірка СЕМ підприємства проводиться не-

залежним екологічним інспектором, який акреди-

тований або ліцензований органом з акредита-

ції/ліцензування EMAS держави.  

Екологічний інспектор перевіряє відповідність 

підприємства вимогам EMAS з точки зору еко-

логічної експертизи, екологічної політики, 

відповідності екологічним нормам, системи еко-

логічного менеджменту та внутрішнього аудиту, 

змісту екологічного звіту. 

Етап 9: Відправка реєстрації підприємства в 

EMAS. Після того, як СЕМ та екологічний звіт бу-

дуть офіційно перевірені та затверджені, підприєм-

ство відправляє документи в компетентний орган, з 

метою подання заявки на реєстрацію в EMAS. У ре-

зультаті виконання усіх процедур, компетентний 

орган реєструє підприємство в європейському 

реєстрі EMAS, в результаті чого екологічний звіт 

організації стає загальнодоступним для зацікавле-

них осіб. 

Етап 10: Використання EMAS підприємством, 

щоб продемонструвати свою прихильність до охо-

рони навколишнього середовища клієнтам і поста-

чальникам, громадськості, а також владі. Після 

успішної реєстрації в EMAS, підприємство має 

можливість використовувати логотип EMAS для 

оприлюднення своєї прихильності до захисту нав-

колишнього середовища, що є ефективним засобом 

маркетингової стратегії підприємства 

Після реєстрації підприємства в EMAS, еко-

логічний звіт буде доступний громадськості в 

реєстрі EU EMAS. Як підтверджує досвід най-

успішніших європейських корпорацій, це є 

відмінним інструментом, що показує клієнтам і по-

стачальникам весь спектр екологічних досягнень та 

поліпшення стану навколишнього середовища. 

Крім того, підприємство отримує можливість ре-

кламувати свою діяльність, вибираючи основні мо-

менти зі свого затвердженого екологічного звіту. 

Аналіз європейського досвіду свідчить, що 

істотне поліпшення екологічних показників - це 

процес проб і помилок, яке вимагає часу і зусиль. 

Експерти EMAS радять підприємствам, які впрова-

дили систему екологічного менеджменту та аудиту, 

дотримуватися наступних рекомендацій: 

1. Ви повинні реалізувати свій план дій з охо-

рони навколишнього середовища і постійно відсте-

жувати результати, для цього потрібна постійний 

моніторинг та регулювання з метою подолання 

невідповідності і досягнення кращої продуктив-

ності. 

2. Ваш екологічний звіт повинен публікува-

тися і оновлюватися щороку, щоб утримувати най-

актуальнішу інформацію. Цей звіт буде перевіре-

ний екологічним верифікатором, який також пе-

ревірить ефективність системи екологічного 

менеджменту. 

3. Ваша реєстрація дійсна протягом трьох 

років. Після закінчення цього часу вам потрібно 

буде подати заявку на продовження реєстрації [16]. 

Незважаючи на те, що на початку свого виник-

нення у 1992 році система екологічного менедж-

менту та аудиту EMAS була призначена для впро-

вадження виключно на підприємствах та ор-

ганізаціях промислового сектору, починаючи з 

2001 року, дія EMAS поширилася на суб’єктів усіх 

галузей діяльності, в тому числі і сільськогоспо-

дарських. 

Так, Рішенням Комісії (ЄС) 2018/813 від 14 

травня 2018 року по галузевому стандарту про 

найкращі методи управління природокористуван-

ням, показники результативності екологічної діяль-

ності в секторі, та критерії досконалості для сільсь-

когосподарського сектора [17], відповідно до Ре-

гламенту (ЄС) № 1221/2009 Європейського 

парламенту і Ради щодо добровільної участі ор-

ганізацій у Схемі екологічного менеджменту та 

аудиту Співтовариства (EMAS), було розроблено 

галузевий довідник для підприємств сільського гос-

подарства. Цей документ містить основні критерії 

(індикатори), якими мають керуватися сільськогос-

подарські підприємства під час планування, впро-

вадження, оцінки системи екологічного менедж-

менту та аудиту, а також складання екологічного 

звіту. У табл. 2 наведемо основні показники галузе-

вого документу та їх опис. 
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Таблиця 2 

Структура галузевого стандарту щодо впровадження EMAS на сільськогосподарських підприєм-

ствах* 

Розділ Опис Цільова 

група 

Стале управ-

ління фермою і 

земельними ре-

сурсами 

У цьому розділі розглядаються наскрізні питання, пов'язані з ланд-

шафтним плануванням, енергоефективністю та ефективністю вико-

ристання води, біорізноманіттям, використанням систем екологіч-

ного менеджменту та залученням споживачів до відповідального 

споживання 

Усі ферми 

Управління 

якістю грунту 

Цей розділ присвячений управлінню якістю грунту. Він охоплює 

оцінку його фізичного стану і розробку плану управління, а також 

практичні рекомендації про те, як можна поліпшити якість грунту, 

наприклад, за допомогою органічних поправок, по підтриманню 

структури грунту і по дренажу 

Усі ферми 

Планування 

управління по-

живними ре-

човинами 

Цей розділ присвячений управлінню поживними речовинами в 

грунті. Він включає в себе кращі практики в галузі складання бюд-

жету поживних речовин в польових умовах, сівозміни, точного вне-

сення поживних речовин і вибору добрив з меншим впливом на нав-

колишнє середовище 

Усі ферми 

Підготовка 

ґрунту і пла-

нування вро-

жаю 

В цьому розділі основна увага приділяється вибору відповідних 

грунтообробних операцій, зведенню до мінімуму обробки грунту, за-

стосування обробітку грунту з низьким рівнем впливу, здійснення 

ефективних сівозмін і створення покривних і виловлених культур 

Усі ферми 

Управління 

травами і пасо-

вищами 

Цей розділ присвячений максимізації виробництва трави і її викори-

стання, управління випасом в районах з високою природною 

цінністю, оновленням пасовищ і включенням конюшини, а також за-

стосуванням ефективного виробництва силосу 

Тваринницькі 

ферми 

Тваринництво 

У цьому розділі описуються кращі практики, пов'язані з тваринни-

цтвом. Зокрема, в ньому представлені практики, пов'язані з вибором 

відповідної породи, складанням бюджету поживних речовин на фер-

мах, дієтичним зниженням виділення азоту, підвищенням ефектив-

ності перетворення кормів, екологічно чистими закупівлями кормів, 

планами охорони здоров'я тварин та управління профілем стада 

Тваринницькі 

ферми 

Управління ви-

користанням 

гною 

У цьому розділі розглядаються кращі практики, пов'язані з оптимізо-

ваним управлінням гноєм шляхом скорочення викидів і поліпшення 

засвоєння поживних речовин. Він включає в себе будівництво систем 

житла для тварин з низьким рівнем викидів, впровадження та оп-

тимізацію анаеробного зброджування, поділ твердого або рідкого 

гною, а також відповідних сховищ для твердого та рідкого гною, а 

також методи для його внесення в грунт 

Тваринницькі 

ферми 

Управління 

зрошуванням 

У цьому розділі розглядаються ефективні стратегії іригації і даються 

рекомендації з агрономічних методів, оптимізації доставки іригації 

та ефективному управлінню іригаційними системами. Важливість 

джерела води, що використовується для зрошення, також розгля-

дається 

Ферми, які 

використову-

ють зро-

шення 

Захист рослин 

У цьому розділі розглядаються методи стійкою захисту рослин при 

застосуванні низькоякісних пестицидів для боротьби з шкідниками. 

Завданнями є запобігання появи шкідників, зниження залежності від 

хімічних засобів захисту рослин, оптимізація використання засобів 

захисту рослин і стратегій управління стійкістю до шкідників 

Всі ферми 

Управління 

рослинництвом 

закритого 

грунту 

У цьому розділі викладені кращі практики для захищеного садів-

ництва. Зокрема, мова йде про енергоефективність, управлінні вод-

ними ресурсами і відходами, а також про вибір поживних середовищ 

Ферми, які 

працюють із 

закритим 

грунтом 

*відповідно до Рішення Комісії (ЄС) 2018/813 від 14 травня 2018 року по галузевому стандарту про 

найкращі методи управління природокористуванням, показники результативності екологічної діяльності 

в секторі, та критерії досконалості для сільськогосподарського сектора 
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Як зазначають спеціалісти EMAS, оскільки 

сільське господарство дуже різноманітне і включає 

в себе широкий спектр продуктів і типів фермерсь-

ких господарств, довідковий документ для цієї га-

лузі повинен бути зосереджений на ключових еко-

логічних проблемах для сектора. Аналіз таблиці 2 

дає змогу зробити висновок про те, що галузевий 

документ, розроблений ЕМАS для впровадження та 

функціонування системи екологічного менедж-

менту та аудиту підприємств галузі сільського гос-

подарства, враховує особливості діяльності таких 

організацій. А це сприяє ефективному впро-

вадженню системи екологічного менеджменту та 

аудиту на сільськогосподарських підприємства, зо-

крема дозволяє належним чином запланувати цілі 

та оцінити досягнуті результати у природоохорон-

ній діяльності. 

Висновки. На основі проведених досліджень 

вважаємо, що екологічний аудит з точки зору 

міжнародного досвіду можна розглядати: 

по-перше, як систематичну оцінку 

відповідності об’єктів екологічного аудиту вста-

новленим нормативам, що регулюють захист нав-

колишнього середовища нормативам, 

по-друге, як інструмент постійного 

поліпшення та стимулювання природоохоронної 

діяльності підприємства, метою чого є підвищення 

інвестиційної привабливості.  

Схема екологічного менеджменту та аудиту 

(EMAS) - це схема добровільної участі організацій, 

прихильних до постійного поліпшення стану нав-

колишнього середовища. 

Отже, враховуючи те, що EMAS визначила 

сільськогосподарську галузь як пріоритетну у доб-

ровільній участі підприємств в екологічному управ-

лінні, відповідно до мети EMAS, система екологіч-

ного менеджменту та аудиту сільськогосподарсь-

кого підприємства має бути спрямована на 

досягнення наступних цілей: сприяти безперерв-

ному поліпшенню екологічних показників неза-

лежно від відправної точки; на основі найкращої 

практики управління навколишнім середовищем 

повинні бути визначені конкретні дії щодо 

поліпшення управління: відходами та гноєм; раціо-

нального використання ґрунту та ефективності зро-

шення. 

Проведені дослідження становлення екологіч-

ного менеджменту та аудиту в ЄС свідчать про ак-

тивний розвиток такого напрямку діяльності, що 

дає можливість: 

по-перше, стверджувати про високу еко-

логічну свідомість європейського суспільства, 

по-друге, бачити приклад позитивного досвіду 

як можна розвивати економіку, не шкодячи навко-

лишньому природному середовищу. 
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Аннотация 

Экологическое состояние почв вокруг животноводческих хозяйств различной мощности ухудшается, 

и в пределах санитарно-защитных зон почвы относятся к категории «мало загрязненные». За пределами 

санитарно-защитных зон хозяйств неполное очищение почвы, в соответствии с санитарно-микробиологи-

ческих показателей. Только биоиндикационными методами установлено загрязнение почв за пределами 

санитарно-микробиологических показателей всеми показателями. Кроме того, с помощью биоиндикаци-

онных исследований выявлено и несоответствие нынешних размеров санитарно-защитных зон хозяйств 

их мощности, чего не раскрывают традиционные методы. Это подтверждает необходимость использова-

ния биоиндикации при проведении экологического мониторинга. 

Abstract 

The ecological condition of soils around livestock farms of various capacities is deteriorating, and within the 

sanitary protection zones, soils are classified as “slightly polluted”. Outside the sanitary protection zones of farms, 

incomplete soil clearance, in accordance with the sanitary-microbiological indicators. Only bioindication methods 

have established soil pollution beyond the limits of sanitary-microbiological indicators with all indicators. In ad-

dition, with the help of bioindication studies, the inconsistency of the current sizes of sanitary protection zones of 

farms with their capacity was revealed, which traditional methods do not disclose. This confirms the need to use 

bioindication in environmental monitoring. 

Ключевые слова: биоиндикация, качество почвы, микробное число, санитарно-защитная зона, тест-

объект. 

Keywords: bioindication, soil quality, the number of microorganisms, sanitary protection zone, test object. 

 

Общая численность почвенной микрофлоры – 

это общая численность почвенных сапрофитных 

микроорганизмов в 1 г сухой почвы. Единого нор-

матива этого показателя нет, поскольку числен-

ность микроорганизмов в почвах разных типов и 

климатических районов сильно отличается [1, 3, 6, 

7, 10, 11, 13]. 

Животноводческие комплексы способствуют 

увеличению количества сапрофитных микроорга-

низмов, ведь они являются источником отмерших 

организмов и отходов животных. 

Как свидетельствуют результаты, в почве 

вблизи исследуемых хозяйств наблюдается резкое 

повышение (в 7-15 раз по сравнению с показате-

лями за пределами санитарно-защитных зон и кон-

тролем) общей численности почвенной микро-

флоры в пределах санитарно-защитных зон, что 

свидетельствует о наличии большого количества 

отходов животных. Степень загрязнения террито-

рий, прилегающих к хозяйствам, увеличивается 

вместе с ростом поголовья этих хозяйств.  

В сезонной динамике общей численности поч-

венной микрофлоры с помощью проведенных ис-

следований выявлено значительное повышение 

значений в летний период (в 8-13 раз по сравнению 

с зимним уровнем) для почв санитарно-защитных 

зон хозяйств. Межсезонные показатели количества 

почвенной микрофлоры в почвах санитарно-защит-

ных зон хозяйств, кроме предприятий малой мощ-

ности, превышают зимние величины в 4,1–4,5 раза 

весной и 8 раз осенью. Для санитарно-защитных 

зон предприятий малой мощности характерно по-

нижение количества микрофлоры только в зимний 

период, весенние и осенние значения ниже летних 

только в 1,3 и 1,6 раза соответственно. При этом 

контрольные показатели почвенной микрофлоры 

по сравнению с соответствующими показателями 

санитарно-защитных зон хозяйств превышаются в 

4-15 раз летом, в 12-16 раз – в межсезонье и 6-11 раз 

– зимой. 

В значениях почвенной микрофлоры за преде-

лами санитарно-защитных зон и контрольного ва-

рианта почвы отмечаются значительно меньшие 

колебания в течение года: летние показатели пре-

вышают зимние в 6-9 раз, весенние и осенние 

больше зимних в 2-3 раза. 
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Обнаружения яиц гельминтов является наибо-

лее точным показателем санитарного неблагополу-

чия (фекального загрязнения) объектов окружаю-

щей среды. Чистой почва считается в случае отсут-

ствия яиц гельминтов. Заражение человека яйцами 

или личинками гельминтов вызывают заболевания 

– гельминтозы. Плохо вымытые руки, овощи или 

фрукты практически всегда становятся источником 

заражения. Личинки некоторых видов гельминтов 

могут активно внедряться через кожу или попадать 

в кровь при укусе кровососущих насекомых. Гель-

минтозы могут протекать, не вызывая никаких 

нарушений здоровья; в других случаях может раз-

виваться тяжелое заболевание, приводящее иногда 

к летальному исходу [1, 2, 4, 7, 9]. Многие гель-

минты в процессе своего развития мигрируют в ор-

ганизме человека. В период миграции личинок про-

явления болезни почти одинаковые при различных 

гельминтозах: наблюдается повышение темпера-

туры тела, боли в мышцах и суставах, животе, по-

явление зудящих высыпаний на коже, отеков, часто 

отмечается кашель. Дальнейшие проявления забо-

леваний зависят от окончательной локализации па-

разита и поражения тех или иных органов. 

Таблица 1 

Оценка санитарного состояния почвы по содержанию яиц гельминтов 

Характеристика почвы Чистая 
Мало 

загрязненная 
Загрязненная 

Сильно 

загрязненная 

Количество яиц гельминтов, шт./кг 

сухой почвы 
0 1–10 11–100 более 100 

 

Попадают яйца гельминтов в почву вместе с 

фекалиями животных, некоторые из них сохраняют 

жизнеспособность в течение нескольких лет. 

Вблизи животноводческих хозяйств яйца гель-

минтов не обнаружены ни как в пределах сани-

тарно-защитных зон, так и за их пределами. Это 

свидетельствует о том, что исследуемые почвы от-

носятся к категории «чистые» по данному показа-

телю. 

При энтомологических исследованиях подсчи-

тывают количество личинок и куколок мух на 

участке площадью 0,25 м2. Наличие личинок и ку-

колок мух в почве населенных мест является био-

индикатором загрязнения почвы, плохой санитар-

ной очистки территории, неправильного сбора от-

ходов, несвоевременного их удаления и 

обеззараживания. 

Гигиеническая оценка санитарного состояния 

почвы по данному показателю осуществляется сле-

дующим показателям представленных в табл. 2. 

Таблица 2 

Оценка санитарного состояния почвы по количеству личинок и куколок мух 

Характеристика почвы Чистая 
Мало 

загрязненная 
Загрязненная 

Сильно 

загрязненная 

Количество личинок и куколок мух 

на 0,25 м2 почвы 
0 

единичные 

экземпляры 
10–25 25 

 

Синантропные мухи имеют важное эпидемио-

логическое значение, как механические перенос-

чики возбудителей болезней (возбудителей кишеч-

ных инфекций, полиомиелита, цист простейших, 

яиц гельминтов, эпидемиологического конъюнкти-

вита, гепатита А, стафилококка, аденовирусов, пи-

щевых токсикоинфекций и др.). В отдельных слу-

чаях мухи вызывают миаз – занесение и пребыва-

ния личинок мух в тканях и полостях живых 

организмов (в т.ч. и человека). 

Местами выплода синантропных мух в преде-

лах животноводческих комплексов является скоп-

ление навоза и других отходов, которые разлага-

ются, а также почву вокруг таких скоплений, по-

мойных ям и тому подобное. 

В пределах санитарно-защитных зон исследуе-

мых объектов присутствуют единичные экзем-

пляры личинок и куколок мух. Это свидетельствует 

о том, что почва вблизи хозяйств мало загрязнён-

ная, но размеры санитарно-защитных зон предпри-

ятий обеспечивают ее очистку и за пределами сани-

тарно-защитных зон санитарное состояние почвы, 

как и на контрольном участке, удовлетворитель-

ные. 

Личинки и куколки мух обнаружены в почвах 

санитарно-защитных зон хозяйств только летом, 

когда они появляются в единичных экземплярах, 

что является причиной отнести исследуемые почвы 

к категории «мало загрязненных». В другой период 

года личинки и куколки мух отсутствуют, а состоя-

ние почв можно оценить, как «чистые». 

Общая токсичность почвы за ростом корней 

кресс-салата (Lepidium sativum L.). При благоприят-

ных условиях среды кресс-салат отличается быст-

рым и почти 100% прорастанием. Реакции кресс-са-

лата не являются специфическими, то есть нельзя 

сделать выводов относительно природы стрессора, 

который влияет. Однако с его помощью можно вы-

явить наличие вредных веществ в почве, а также 

установить интенсивность их воздействия на живой 

организм [1, 2, 4, 8, 12].  

С помощью проведенных исследований уста-

новлено, что свиноводческие хозяйства подавляют 

рост корней кресс-салата: в почве, отобранной в 

пределах санитарно-защитных зон хозяйств, длина 

корней кресс-салата на 3,5–5% меньше, чем их 

длина в почве за пределами санитарно-защитных 

зон. Следует отметить, что с увеличением мощно-

сти хозяйства повышается и токсичность почвы. 

Размеры санитарно-защитных зон не обеспечивают 

очистку почвы в полной мере. 
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Значение контроля токсичности (воды) ниже 

общей токсичности почв санитарно-защитных зон 

хозяйств на 5,5–7,2%, за пределами санитарно-за-

щитных зон – до 3,4%. Это свидетельствует о том, 

что общая токсичность почвы вблизи свиноводче-

ских хозяйств существенно повышается. 

Общей токсичности почвы свойственна сезон-

ная динамика в течение года. Средняя длина корней 

кресс-салата в водных вытяжках почвы летнего пе-

риода снижается в сравнении с такими же показате-

лями зимнего сезона на 5,2–8,5%, в сравнении с 

контролем – на 6,9–9,1% в пределах санитарно-за-

щитных зон хозяйств и на 5,2% за их пределами. 

Общая токсичность почв в межсезонье не-

сколько ниже летнего значения и превышает зим-

ние показатели на 3,2–5,2%. Контрольные значения 

выше межсезонных показателей общей токсично-

сти почв санитарно-защитных зон хозяйств на 1,9-

6,4%, за пределами санитарно-защитных зон - на 

1,2%. Зимой же рост корней кресс-салата по срав-

нению с контрольным значением улучшается на 

1,1-3,2% в пределах санитарно-защитных зон хо-

зяйств и на 5,9-6,9% за их пределами. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, биотестирования - простой и 

информативный способ экологической оценки, ко-

торый позволяет выявить проблемы на начальных 

их стадиях возникновения. Проанализировав, полу-

ченные данные проведенных исследований выяв-

лены следующие закономерности: хозяйства суще-

ственно повышают общую токсичность почвы, 

ухудшают обратное влияние токсических веществ 

почвы и качество почв; с увеличением поголовья 

хозяйств токсичность почвы прилегающих терри-

торий увеличивается продолжительность восста-

новления почв и снижается их качество; размеры 

санитарно-защитных зон предприятий не обеспечи-

вают полное значительное очищение почвы. 
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Аннотация 
Мужской фактор бесплодия составляет около половины случаев бесплодия пары. В более чем 60% 

случаев снижение функции яичек неизвестно, и они могут иметь неопознанную генетическую аномалию.  

Сперматогенез является важным репродуктивным процессом, который регулируется многими специ-

фическими генами Y-хромосомы. Микроделеции длинного плеча Y-хромосомы человека связаны со спер-

матогенной недостаточностью и используются для определения трех областей Yq (AZFa, AZFb и AZFc), 

которые по неизвесным причинам удаляются у бесплодных мужчин. Эти гены расположены в специфиче-

ской области, известной как область фактора азооспермии (AZF) в длинном плече Y-хромосомы человека. 

Микроделеции AZF признаны наиболее частыми структурными хромосомными нарушениями и являются 

основной причиной мужского бесплодия.  

Вспомогательные репродуктивные методы (ВРТ), такие как внутрицитоплазматическая инъекция 

сперматозоидов (ИКСИ) и экстракция сперматозоидов яичка (ТЕСЕ), могут преодолеть естественные ба-

рьеры оплодотворения и помочь некоторой части бесплодных пар иметь детей, однако эти методы увели-

чивают риск передачи генетических дефектов. Микроделеции AZF и связанные с ними фенотипы у бес-

плодных мужчин были тщательно изучены, и различные типы микроделеции AZF были идентифициро-

ваны с помощью последовательной сайт-специфичной полимеразной цепной реакции (STS-PCR), 

технологии массива суспензий (SAT) и сравнительной гибридной гибридизации (aCGH) ); однако каждый 

из этих подходов имеет ограничения, которые необходимо преодолеть. Несмотря на то, что во всем мире 

сообщалось о передаче микроделеций AZF, аргументы, связывающие ВРТ и частоту микроделеций AZF и 

объясняющие возникновение делеций и расширений «de novo», не были доказаны. В этой статье будет 

проведен комплексный анализ структуры AZF и содержания генов. Особое внимание будет уделено моле-

кулярным механизмам, лежащим в основе фенотипов сперматогенных нарушений, связанных с делециями 

AZF. Анализ 14 различных генов AZF или семейств генов доказывает существование функциональных 

асимметрий между детерминантами, в то время как некоторые являются ключевыми в процессе спермато-

генеза, другие, кажется, модулируют программу более глубоко. 

Abstract 
Male infertility factor accounts for about half of a couple's infertility cases. In more than 60% of cases, a 

decrease in testicular function is unknown, and they may have an unidentified genetic abnormality. 

Spermatogenesis is an important reproductive process that is regulated by many specific Y-chromosome 

genes. Microdeletions of the long arm of the human Y-chromosome are associated with spermatogenic deficiency 

and are used to identify three areas of Yq (AZFa, AZFb and AZFc), which are removed for infertile reasons in 
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infertile men. These genes are located in a specific region known as the region of azoospermia factor (AZF) in the 

long arm of the human Y chromosome. AZF microdeletions are recognized as the most frequent structural chro-

mosomal abnormalities and are the main cause of male infertility. 

Assisted reproductive methods (ART), such as intracytoplasmic sperm injection (ICSI) and testicular sperm 

extraction (TECE), can overcome natural fertility barriers and help some infertile couples have children, but these 

methods increase the risk of transmission of genetic defects. AZF microdeletions and related phenotypes in infer-

tile men have been carefully studied, and various types of AZF microdeletions have been identified using sequen-

tial site-specific polymerase chain reaction (STS-PCR), suspension array technology (SAT) and comparative hy-

bridization (aCGH)) ; however, each of these approaches has limitations that must be overcome. Although trans-

mission of AZF microdeletions has been reported worldwide, arguments linking ART and the frequency of AZF 

microdeletions and explaining the occurrence of de novo deletions and extensions have not been proven. This 

article will conduct a comprehensive analysis of AZF structure and gene content. Particular attention will be paid 

to the molecular mechanisms underlying the phenotypes of spermatogenic disorders associated with AZF dele-

tions. Analysis of 14 different AZF genes or gene families proves the existence of functional asymmetries between 

determinants, while some are key to spermatogenesis, others seem to modulate the program more deeply. 

Ключевые слова: мужское бесплодие, микроделеции генов У хромосомы, обзор. 

Keywords: male infertility, microdeletion of genes, review. 

 

Бесплодие можно определить, как неспособ-

ность супружеской пары зачать ребенка в течение 

одного года при регулярной половой жизни. Эта 

проблема затрагивает приблизительно от 10% до 

15% супружеских пар во всем мире, и мужское бес-

плодие составляет 50% случаев [1,2]. Генетические 

факторы играют общепризнанную роль в мужском 

бесплодии, и генетические изменения Y-хромо-

сомы особенно важны [3,4]. Основными генетиче-

скими факторами мужского бесплодия являются 

хромосомные аномалии и микроделеции Y-хромо-

сомы (YCMs) [5]. YCM (микроделеций у хромо-

сомы) встречаются примерно у 10-15% пациентов с 

азооспермией и от 5 до 10% пациентов с тяжелой 

формой олигосперма и обычно обнаруживаются в 

локусе фактора азооспермии (AZF) в диапазоне 

q11,23 [2,4,6]. Детальный молекулярный анализ да-

лее подразделяет локус AZF на три (возможно, че-

тыре) субрегиона: AZFa, AZFb и AZFc вместе с чет-

вертой возможной областью AZFd [7,8]. Микроде-

леции в этих областях приводят к различной 

степени сперматогенетической недостаточности; 

однако функция гена AZF и точные генотип-фено-

типические отношения микроделеций и бесплодия 

в локусе AZF полностью не изучены. Полимеразная 

цепная реакция с метками последовательностей 

(STS-PCR) признана золотым стандартом для лабо-

раторного диагноза микроделеции AZF [9,10]; од-

нако технология многофакторной суспензионной 

матрицы (MASA) также обеспечивает быстрый, 

чувствительный и высокопроизводительный метод 

обнаружения микроделеций Y-хромосомы [11,12]. 

Быстрое развитие вспомогательных репродук-

тивных технологий (ВРТ), таких как экстракорпо-

ральное оплодотворение, интрацитоплазматиче-

ская инъекция сперматозоидов (ICSI) и экстракция 

сперматозоидов яичка (TESE), делают возможным 

размножение миллионов бесплодных пар; однако 

эти методы повышают риск передачи генетических 

дефектов, в том числе вертикальной передачи мик-

роделеций AZF и связанных с этих проблем беспло-

дия их сыновьям [13,14]. Таким образом, рутинный 

скрининг на микроделеции AZF перед началом ле-

чения ВРТ является критическим диагностическим 

тестом. 

Частичное удаление области AZFa связано с 

гипосперматогенезом, тогда как полное удаление 

области AZFa ингибирует продукцию и созревание 

половых клеток в семенных канальцах. Биопсия 

яичка у пациентов с делецией AZFa выявляет фено-

тип только клеток Сертоли (SCO), который харак-

теризуется полным отсутствием половых клеток в 

семенных канальцах или наличием половых клеток 

в очень небольшом числе канальцев [4]. Следова-

тельно, практически невозможно извлечь зрелый 

сперматозоид с помощью техники TESE [15]. Браун 

и соавторы [16] сообщили о двух пациентах с деле-

циями USP9Y, у которых был синдром только кле-

ток Сертоли и о пациенте с аналогичной делецией, 

который имел гипосперматогенез. Подобные ре-

зультаты были также обнаружены в других иссле-

дованиях [17,18]. В отличие от микроделеций 

AZFa, пациенты с микроделециями AZFb имели 

нормальную сперматогонию и первичные сперма-

тоциты во всех наблюдаемых канальцах [19]. Од-

нако делеции в области AZFb приводят к пре-мей-

отическому сперматогенному блоку или синдром 

только клеток Сертоли и, в конечном итоге, к азо-

оспермии. Трудно получить релый сперматозоид у 

пациентов с делецией AZFb, используя TESE. У па-

циентов с микроделециями AZFc было обнаружено 

менее серьезное нарушение сперматогенеза. Vogt и 

соавторы наблюдали присутствие половых клеток 

на разных стадиях развития в некоторых канальцах, 

однако большинство канальцев лишены всех поло-

вых клеток, кроме клеток Сертоли [20]. Все данные 

подтверждают гипотезу о том, что основной причи-

ной сперматогенной недостаточности у пациентов 

с делецией AZFc является постмейотический спер-

матид или дефект созревания сперматозоидов. 

Было обнаружено, что частичные делеции с уча-

стием генов DAZ в области AZFc вызывают гипо-

сперматогенез [21]. Более того, полные делеции 

AZFb и AZFc были связаны с синдромом только 

клеток Сертоли и изменениями в созревании спер-

матоцитов [22]. У бесплодных мужчин с делециями 

в предполагаемой области AZFd может быть слегка 

пониженное или даже нормальное количество 

сперматозоидов, но ненормальная морфология 

сперматозоидов [8]. Muslumanoglu и соавторы [23] 
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сообщили о трех мужчинах с азооспермией, что у 

этих трех пациентов имеется микроделеция в од-

ном локусе (sY152), ограниченная предполагаемой 

областью AZFd. Интересно, что недавнее исследо-

вание показало, что у пациентов с расширенными 

или de novo AZF микроделециями были значи-

тельно более высокие уровни FSH и более низкие 

уровни ингибина B по сравнению с фертильными 

контрольными мужчинами [22]. Следовательно, 

низкий уровень ингибина В и высокий уровень 

ФСГ могут быть полезными диагностическими 

маркерами, которые указывают на возможные при-

чинные мутации в области AZF у бесплодных муж-

чин. 

ВРТ ассоциируется с повышением частоты по-

ловых хромосомных аберраций, хромосомных ано-

малий de novo и анеуплоидии сперматозоидов [24]. 

Таким образом, одна из основных проблем, связан-

ных с ВРТ, заключается в том, вызывает ли ВРТ 

микроделеции AZF. Новое исследование Liu et al. 

сравнили встречаемость AZF у 19 кандидатов в 

гены от 199 отцов и их 228 сыновей (этническая 

принадлежность к китайцам), которые были зачаты 

в результате ЭКО (85 сыновей), ИКСИ (73 сына) 

или естественного зачатия (70 сыновей). Они отме-

тили, что AZF заболеваемость отцов ЭКО, ИКСИ и 

сыновьями естественного зачатия составила 10,7%, 

3,2% и 8,2% соответственно [22]. Они идентифици-

ровали одного de novo AZF среди 70 детей, зачатых 

естественным путем, но ни один из 158 детей, зача-

тых в результате АРТ. Не было статистически зна-

чимых различий в частоте встречаемости между 

тремя группами или AZF de novo между сыновь-

ями, зачатыми естественным путем и зачатием ВРТ 

[22]. Таким образом, они наконец пришли к выводу, 

что ВРТ значительно не увеличивает риск AZF у 

потомства мужского пола [22]. Однако этот вывод 

остается спорным; корреляция между частотой 

микроделеций AZF и ВРТ должна быть подтвер-

ждена в большой, этнически и географически раз-

нообразной когорте бесплодных мужчин и их по-

томков. 

Хотя распространенность микроделеций AZF 

была тщательно изучена, результаты различных 

географически и этнически различных групп насе-

ления противоречивы. Основываясь на имеющихся 

данных, есть некоторые четко установленные мо-

менты. Во-первых, микроделеции AZF распростра-

нены у мужчин с азооспермией и тяжелой олигозо-

оспермией, а также у потомков этих мужчин, зача-

тых с помощью ВРТ. Во-вторых, хотя большинство 

микроделеций AZF имеют происхождение de novo, 

микроделеции AZF могут передаваться по верти-

кали потомству, а микроделеции AZF, передавае-

мые по вертикали, могут передаваться идентично 

или с расширениями как при естественной бере-

менности, так и при ВРТ. Наконец, поскольку эта 

информация имеет диагностическую, прогностиче-

скую, профилактическую и этическую ценность 

для бесплодных пар, крайне важно проводить скри-

нинг на наличие определенных делеций AZF и дру-

гих хромосомных аномалий у бесплодных мужчин.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Несмотря на колоссальные достижения, до-

стигнутые в последние десятилетия, функции генов 

AZF до сих пор не совсем понятны. Отсутствие лег-

кодоступных животных моделей и линий спермато-

генных клеток in vitro являются основными препят-

ствиями для изучения функций генов AZF в нор-

мальном сперматогенезе. Кроме того, 

биологические свойства областей AZF представля-

ются довольно сложными. Эта сложность иллю-

стрируется огромной изменчивостью, связанной с 

последовательностями AZFb и AZFc, и сложной ре-

гуляцией их соответствующих генетических детер-

минант. Поэтому будущие исследования должны 

быть сосредоточены на полном секвенировании 

разнообразия AZF по всей Y-хромосоме и проведе-

нии более углубленной функциональной характе-

ристики генов AZF. 

Геномное секвенирование AZF четко разде-

лило AZF на области AZFa, AZFb и AZFc и, воз-

можно, идентифицировало четвертую предложен-

ную область AZFd. Гомологичная рекомбинация 

обычно считается основной причиной большинства 

микроделеций AZF; однако также сообщалось об 

удалениях посредством негомологичной рекомби-

нации. Характер микроделеций AZF подтвержден 

многими специфическими маркерами STS. STS-

PCR стал золотым стандартом для клинического 

скрининга микроделеций AZF, но этот метод не 

подходит для больших размеров выборки или вы-

явления новых микроделеций AZF. Новые совре-

менные методы, такие как SAT и aCGH, частично 

устранили ограничения методов STS-PCR; однако 

эффективность этих подходов должна быть прове-

рена в будущих исследованиях. Поскольку иденти-

фикация новых молекулярных микроделеций AZF 

и связанных с ними фенотипов имеет большое зна-

чение для клинического скрининга бесплодных па-

циентов, крайне необходимо усовершенствование 

существующих методов или создание новых подхо-

дов для лабораторного и клинического скрининга 

микроделеций AZF в большом количестве образ-

цов.  
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Abstract 
Goals: our goal is to assess the quality of life in patients with ischemic heart disease and concomitant gas-

troesophageal reflux disease using non-specific SF-36 Health Survey. 
Subjects and Methods. Overall during the course of the research work a comprehensive survey of 110 pa-

tients aged 38 to 60 years old was conducted, the patients were assigned to two clinical groups – patients with IHD 
along with concomitant GERD, and patients with IHD without concomitant pathology. 20 healthy participants of 
same age and gender were assigned to a control group. 

Results. In patients with IHD and concomitant GERD significant decrease in all quality of life indicators in 
all of the scales compared to the control group subjects was found. Significant decrease in general health and social 
functioning indicators in patients with IHD and concomitant GERD compared to the patients with lone IHD was 
also found. In patients with IHD, but without GERD, a significant increase in bodily pain, physical and social role 
functioning indicators compared both to control group subjects and patients with IHD with concomitant GERD. 

Conclusion. Changes, detected in survey scales, indicate that development of GERD with background IHD 
significantly worsens patients’ quality of life and their psychosomatic status. 

Keywords: quality of life, SF-36, ischemic heart disease, gastroesophageal reflux disease, chronic heart fail-
ure. 

 
Introduction 
Ischemic heart disease (IHD) continues to be one 

of the most common diseases worldwide, as well as one 
of the main causes of mortality, transitory and perma-
nent disability in the developed world. Current trend to-
wards increase in incidence of the disease in younger 
people and in clinical comorbidity has a significant in-
fluence on both physical and mental state of a patient. 
Almost 40% of patients, suffering from IHD, have up-
per gastrointestinal tract disorders, among which gas-
troesophageal reflux disease (GERD) is the most prev-
alent. [1]. The most common atypical manifestations of 
GERD are cardiac symptoms, which can be explained 
with shared innervations of heart and esophagus, as 
well as various autonomic disorders, occuring in 
GERD. 

Mechanism of emergence of pain in GERD in-
cludes direct effect of aggressive components of gastric 
or duodenal refluctate on mucosa of lower third of 
esophagus, esophageal wall distention, hypermotor 
dyskinesia as a result of reflux. [2] Some studies show 
that GERD symptoms progression is caused by aspirin, 
calcium channel blockers and nitrates usage, medica-
tion usually prescribed to treat ischemic heart disease. 
Nitrates lower lower esophageal sphincter pressure, 

calcium channel blockers slow down esophageal peri-
stalsis, aspirine irritates esophageal and gastric muco-
sae. [3] 

Concurrent course of these pathologies signifi-
cantly complicates and transforms clinical appearance 
of both diseases, which makes timely diagnosis more 
complicated. Each of these diseases is quite serious re-
garding rates of complications, need of long-term treat-
ment, as well as decrease of patients’ quality of life and 
ability to work. [4,5]. In recent years large amount of 
attention is given not only to improving diagnosis and 
treatment of comorbid pathologies, but to assessing pa-
tient’s quality of life, it being an indicator of overall 
health and an indicator of efficacy of treatment and pre-
ventive care, as well as a useful indicator in predicting 
the outcome of the disease. 

According to WHO recommendations, quality of 
life is defined as “the individual's perception of their 
position in life in the context of the culture and value 
systems in which they live and in relation to their 
goals”. [6] Quality of life is a relatively new concept, 
being understood as an integral characteristics of pa-
tients status, comprising physical, psychological, social 
components. Each of these components has its own 
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subdivisions, e.g., physical – symptoms, ability to per-
form physical labor, ability for physical self-care; psy-
chological – anxiety, depression, hostile behavior; so-
cial – social support, work, communal connections etc. 
[7] 

In clinical practice universal health surveys are the 
most widely used, one of them - MedicalOut-
comesStudy 36-ItemShort-FormHealthStatus (SF-36) 
(SF-36 Health Survey)– allows us to obtain a quantita-
tive measurement of physical, emotional and social 
components of quality of life. [8] 

The goal was to assess the quality of life in pa-
tients with ischemic heart disease and concomitant gas-
troesophageal reflux disease using non-specific SF-36 
Health Survey. 

Subjects and methods. 
Overall during the course of the research work a 

comprehensive survey of 110 patients (79 (71,8%) men 
and 31(28,2%) women) aged 38 to 60 years old was 
conducted (mean age 53,43±3,5 years)(representative 
by age). All patients taking part in the study were split 
into two clinical groups. First group comprised 66 pa-
tients with IHD and concomitant GERD. Second group 
comprised 44 patients with IHD without concomitant 
pathologies. Control group consisted of 20 healthy par-
ticipants of the same age and gender. 

Criteria of inclusion were: patient’s age between 
35 and 60 years old, confirmed stable IHD NYHA I-II 
(or coronary arteries atherosclerosis, confirmed 
through coronarography results); chronic heart failure 
Stage I or no chronic heart failure, presence of GERD 
(confirmed clinically or after survey). 

Patients who met at least one of the criteria of ex-
clusion were not included in the study. Criteria of ex-
clusion were: acute coronary syndrome (myocardial in-
farction) and/or post-infarction cardiosclerosis; heart 
defects; severe heart rhythm disturbances, endocrine 
pathology, in particular, diabetes mellitus and obesity; 
renal and adrenal pathology; psychiatric disorders; au-
toimmune and oncological diseases; alcoholism; preg-
nancy. 

Diagnosis of IHD was defined according to ICD-
10 (I20), European Society of Cardiologists Manage-
ment of Stable Coronary Artery Disease Guidelines 
(2013). Diagnosis of CHD was defined according to 
ICD-10, 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and 
treatment of acute and chronic heart failure. [9,10] 
GERD diagnosis was defined according to ICD-10, the 

Montreal definition and classification of gastroesopha-
geal reflux disease (2006) (presence of heartburn at 
least once per week during last 6 months). [11] 

During the study the subjects were examined at 
clinical sites of the Department of Therapy, Rheuma-
tology and Clinical Pharmacology of the Kharkiv Med-
ical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv City 
Clinical Hospital № 8. The study was approved by the 
Institutional Ethics Committee of the Kharkiv Medical 
Academy of Postgraduate Education and by admin-
istrations of the clinical sites. Written informed consent 
was obtained from all study participants.  

Patients' quality of life was assessed by using non-
specific questionnaire MedicalOutcomesStudy 36-
ItemShort-FormHealthStatus (SF-36) (SF-36 Health 
Survey), consisting of 36 questions, measuring 8 pa-
rameters – vitality, physical functioning, bodily pain, 
general health perceptions, physical role functioning, 
emotional role functioning, social role functioning, 
mental health. The results were presented as scores on 
eight scales. Each scale results range from 0 to 100, 
where 100 represents full health. Combined, the scales 
form two figures, representing a physical and a psycho-
logical components of health. 

All collected data were entered into the electronic 
database, statistical data processing was carried out by 
methods of variation and parametric statistics for bio-
medical research using EXEL for Windows, Statistika 
6.0 and SPSS Statistics software. Statistic significance 
was determined using Student’s t-test and Wilcoxon 
Signed Rank test, the differences were considered sig-
nificant with p<0.001. 

Results and discussion 
First group consisted of 66 patients with IHD with 

concomitant GERD: 46 male (69,7%) and 20 female 
(30,3%) aged 41 to 60 years old (mean age 53,43±4,9). 
Stable angina pectoris NYHA class I was found in 44 
subjects (66,7%), class II — 22 (33,3%). CHF Stage 0 
was found in 11 patients (16,7%), while CHF Stage 1 
was found in 55patients (83,3%) (see Table 1). 

Second group consisted of 44 patients with IHD 
without concomitant pathology: 33 male (75%) and 11 
female (25%) aged 38 to 60 years (52,57±5,6%). Stable 
angina pectoris NYHA class I was found in 27 subjects 
(61,4%), class II — 17 (38,6%). CHF Stage 0 was 
found in 9 patients (20,5%), while CHF Stage 1 was 
found in 35patients (79,5%) (see Table 1).  

Table 1 

Study subjects clinical group distribution (%) 

Clinical profile 
IHD with concomitant GERD 

(n=66) 

IHD, no concomitant pathology 

(n=44) 

Mean age 41 to 60 years old (53,43±4,9) 38 to 60 years old (52,57±5,6) 

Gender 
m, % 46 (69,7%) 33 (75%) 

f, % 20 (30,3%) 11 (25%) 

Stable angina 

pectoris 

Class І 44 (66,7%) 27 (61,4%) 

Class ІІ 22 (33,3%) 17 (38,6%) 

Hypertension 
Stage І  17 (25,8%) 14 (31,8%) 

Stage II 49 (74,2%) 30 (68,2%) 

Chronic heart failure 
Stage 0  11 (16,4%) 9 (20,5%) 

Stage І 55 (83,3%) 35 (79,5%) 
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After assessing quality of life scores we estab-

lished that in all of SF-36 Health Survey scales signifi-

cant decrease in quality of life scores compared to con-

trol group subjects were found in both groups 

(p<0,001). Particularly, in patients with IHD and con-

comitant GERD decrease in scores on GH and SF 

scales came to the fore (44,6 ± 4,5 pts, 56,2 ± 5,2 pts 

respectively with normal range of 77,8 ± 5,1 pts, 85,3 

± 4,6 pts respectively), where as in patients with IHD 

without concomitant pathology the scores were 58,7 ± 

2,9; 66,4 ± 3,6 pts respectively. Thus, on these scales 

group I patients scores were significantly lower than 

control group subjects scores (p<0,001), as well as sig-

nificantly higher lower than group II scores. Scores on 

BP, RP, and PF scales were significantly lower in group 

I patients compared both to group II patients and con-

trol group subjects (mean 37,2 ±3,9; 29,6 ± 2,4; 

39,5±5,8 respectively in group I patients, 48,4 ± 4,5; 

49,7 ± 3,8; 47,6±5,7 respectively in group II patients, 

normal range 75,7 ± 4,2; 73,8 ± 3,2; 75,4±3,8 respec-

tively). Scores on RE, VT, and MH scales were signif-

icantly lower in group I patients compared both to 

group II patients and control group subjects (mean 42,2 

±3,9; 45,6 ± 2,4; 48,7±6,5 respectively in group I pa-

tients, 55,3 ± 4,7; 56,9 ± 4,6; 59,4±5,8 respectively in 

group II patients, normal range 74,7 ± 4,7; 76,8 ± 3,5; 

74,4±3,7 respectively) (see Table 2) 

Table 2 

Quality of life scores according to SF-36 Health Survey in compared groups 

Scales IHD with concomitant GERD 

(n=66) 

IHD, no concomitant pathology 

(n=44) 

Control 

group(n=20) 

PF 39,5±5,8 47,6±5,7 75,4±3,8 

RP 29,6 ± 2,4 49,7 ± 3,8 73,8 ± 3,2 

BP 37,2 ±3,9 48,4 ± 4,5 75,7 ± 4,2 

GH 44,6 ± 4,5 58,7 ± 2,9 77,8 ± 5,1 

VT 45,6 ± 2,4 56,9 ± 4,6 76,8 ± 3,5 

SF 56,2 ± 5,2 66,4 ± 3,6 85,3 ± 4,6 

RE 42,2 ±3,9 55,3 ± 4,7 74,7 ± 4,7 

MH 48,7±6,5 59,4±5,8 74,4±3,7 

p<0,001 

 

Conclusion 

1. We show that in patients with IHD with con-

comitant GERD a significant decrease in quality of life 

assessment scores in all scales compared to control 

group subjects is found, while in general health and so-

cial functioning a significant decrease in quality of life 

assessment scores is found in those patients compared 

to the patients with IHD without concomitant pathol-

ogy is also found. 

2. Patients with isolated IHD scores show signifi-

cant increase decrease in pain intensity scores, and de-

crease in role and physical functioning scores com-

pared both to normal range and patients with IHD with 

concomitant pathology. 

3. The changes found in all survey scales demon-

strate that GERD development alongside IHD signifi-

cantly decreases quality of life and psychosomatic sta-

tus in this category of patients. 
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Abstract 
At present, a tendency has been observed to indicate that the average age of CVD manifestation is decreasing. 

In this respect, research for new efficient and safe remedies, including those remedies of peptide nature that may 

optimise functioning of the cardiovascular system becomes vitally relevant for young and middle-aged people and 

is especially important for people who experience intensive physical exercise.  

The objective of this research is to investigate angioprotective properties of a peptide under the conventional 

name of IPH-AVN in rat endothelial cultures. The following goals were set to achieve the objective. 

Keywords: IPH-AEN peptide, IPH-AEN peptidе, expression of the Ki67 protein, Short peptides. 

 

RELEVANCE OF THE RESEARCH 

Perspectives for application of peptides as angio-

protectors 

Cardiovascular Disease (or CVD) is one of the 

most common diseases with a high risk of mortality 

(Ageev F.T., 2003). The main mortality causes are Is-

chemic Heart Disease (or IHD) and atherosclerosis 

(Yano Y. et al., 2014; Wang M. et al., 2014). According 

to statistical data of the World Health Organisation 

(WHO), Myocardial Infarction is the cause of more 

than 30% of death cases. In Russia, IHD accounts for 

about 55% of all causes of total mortality.  

At present, a tendency has been observed to indi-

cate that the average age of CVD manifestation is 

decreasing (Gavrilova N.E. et al., 2013). In this respect, 

research for new efficient and safe remedies, including 

those remedies of peptide nature (Bashkirtseva A.S., 

Artamonova V.G., 2012) that may optimise functioning 

of the cardiovascular system becomes vitally relevant 

for young and middle-aged people and is especially im-

portant for people who experience intensive physical 

exercise.  

The objective of this research is to investigate an-

gioprotective properties of a peptide under the conven-

tional name of IPH-AVN in rat endothelial cultures. 

The following goals were set to achieve the objective: 

1. Evaluating the influence of the IPH-AVN pep-

tide on the expression of Ki67 proliferation marker and 

p53 apoptosis marker in young and old rat endothelio-

cyte cultures. 

2. Studying the influence of the IPH-AVN pep-

tide on the expression of VEGF angiogenesis marker 

and Cx43 intercellular contact marker in young and old 

rat endotheliocyte cultures. 

3. Assuming the mechanisms of the IPH-AVN 

peptide vasoprotective properties. 

Research materials and methods 

Properties of sampling materials 

The subjects of the morphofunctional research 

were primary cultures of vascular wall cells of young 

Wistar rats. The animals were kept in an enclosed vi-

varium at room temperature with a 12 hour light-dark-

ness cycle, free access to water and food, and a conven-

tional diet as allowed by standard housing conditions 

for keeping laboratory animals.  

Dissociated cultures of vascular wall cells of 

Wistar rats were examined, the 3rd and 14th passages to 

be exact: 1 – control group (no added peptides), 2 – 

added IPH-AVN peptide at a concentration of 20ng/ml. 

Thus, IPH-AEN peptide served as the Negative Test 

Control to examine angioprotective properties of the 

conventional IPH-AVN peptide. As indicated previ-

ously, for most dissociated cell cultures, peptide con-

centration of 20ng/ml is the most effective (Linkova 

N.S. et al., 2016: Khavinson V. et al., 2017). Since IPH-

AVN peptide in dissociated cell cultures had never 

been examined before, 20ng/ml concentration was cho-

sen based on the data from medical literature.  

Cultivation was carried out up to the 3rd passage 

and up to the 14th passage, whereas the cells were 

scattered on the plates and immunocytochemical 

staining was performed. The 3rd passage was regarded 

as the young culture, and the 14th passage was the old 

one in accordance with cellular senescence culturing 

model.  

Since 1980s of the 20th century, two cellular 

senescence culturing models have been applied to carry 

out research work on geroprotectors, i.e. passages and 

stationary ageing by contact inhibition (Chirikova E.U. 

et al.). The boundaries and conditions for the 

applicability of these models are constantly discussed 

in modern literature (Khokhlov A.N., 2009; 2013; 

Khokhlov A.N. et al., 2014). This happens due to the 

fact that when a researcher examines a particular cell 

culture, he has to select individual conditions for 

cultivation and cell ageing based on general guidelines. 

We carried out the same preliminary study, and its goal 

was to observe general guidelines and create optimal 

conditions for ageing of rat endotheliocyte primary 

cultures. 
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Preparation of peptide solution for addition to 

cell cultures 

During the research, IPH-AVN and IPH-AEN 

peptides were used in the form of lyophilised powder. 

The peptides were gradually diluted with a growing 

medium to cultivate the cells to finally obtain a 20ng/ml 

concentrated solution.  

Isolation of primary cultures of rat endotheliocytes 

and chondrocytes 

Endothelial cultures were obtained from the aorta, 

whereas chondrocytes cultures were obtained from the 

cartilaginous tissue of the pelvic limbs of Wistar rats. 

The isolated tissue of the vessel or cartilage was 

crushed and then placed in a 0.2% solution of NB4 col-

lagenase (Serva) for 30 minutes at 37°C. The collected 

cells were then plated on a culture plastic without 

platform in the DMEM/F12 growing medium (Invitro-

gen) supported by a 10% Fetal Bovine Serum (FBS Au-

togene Bioclear), 100 U/ml penicillin (Gibco), 100 

U/ml streptomycin Gibco), 2 mmol/L of L-glutamine 

(Invitrogen). The medium was changed every three 

days. DMEM/F12 medium (Invitrogen) was applied for 

cultivation along with 10% FBS (Autogene Bioclear), 

100 U/ml penicillin (Gibco), 100 U/ml streptomycin 

(Gibco), 2 mmol/L L-glutamine (Invitrogen). The me-

dium was changed every three days. An overall view of 

rat endotheliocytes and chondrocytes cultures is shown 

in Figures 1 and 2. 

 
Fig.1. Primary culture of endotheliocytes. Immunofluorescent confocal microscopy. 

The picture is from an article by Kuosmanen S.M. et al., 2017. 

 

 
Fig.2. Primary culture of chondrocytes. Immunofluorescent confocal microscopy. 

The scale is 10 μm. The green fluorescent light is the actin cytoskeleton of cells, Alexa Fluor 488. 

The blue fluorescent light is the nuclei, DAPI. The picture is from an article by Mellor F.L. et al., 2014. 

 

Immunofluorescent confocal microscopy 

The immunocytochemical studies of chondrocytes 

the following primary antibodies 

Were used: Ki67 (1:50 dilution, Dako, USA), p53 

(1:100 dilution, Dako, USA), VEGF (1:50 dilution, 

Dako, USA), Cx43 (1:100, Abcam, Great Britain).  

These molecules were chosen for the research be-

cause they play an important role in endothelium func-

tioning and ageing. The Ki67 protein is a universally 

recognised and widely used proliferation marker. The 

ageing process is known to reach the Hayflick limit and 

to reduce or completely eliminate cell fissionability. In 

this respect, the Ki67 protein may be an important 

marker for assessing reduction of cell proliferative ac-

tivity and the extent of involution processes in the ex-

amined organ (Romero Q. et al., 2014). The P53 pro-

tein is a transcriptional factor that serves to suppress 

formation of malignant tumours by activating apoptosis 

in the tissues of the body. The p53 protein is activated 

when DNA is damaged, as well as by stimuli that can 
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lead to such damage, or when such damage is a signal 

of cell ageing and reduction of its functional activity 

(Arshad H., et al., 2010). VEGF (Vascular Endothelial 

Growth Factor) is a signaling protein produced by cells 

to stimulate vasculogenesis (formation of the embry-

onic vasculature) and angiogenesis (growth of new ves-

sels in an existing vascular system) (Anteby, E.Y. et al., 

2004). Cx43 – a gap junction alpha-1 protein (GJA1), 

Connexin 43. Connexin 43 is a member of the connexin 

family that comprises components of gap junctions that 

form intercellular channels and provides diffusion of 

low molecular compounds between adjacent cells. 

Connexin 43 is expressed in vascular cells involved in 

atherosclerotic plaques, including smooth muscle cells 

(Pfenniger A. et al., 2013). Immunocytochemistry, im-

munofluorescent confocal microscopy and morphome-

try were performed with the previously described tech-

niques (Kvetnoy, IM, et al., 2015).  

Specimen staining was carried out according to the 

standard protocol: 

1. PBS washing of the cell culture. 

2. Fixation of cells: a 4% paraformaldehyde so-

lution with PBS is used for fixation (incubation for 15 

minutes at room temperature). 

3. PBS washing (three sessions 3 minutes each). 

4. Rinsing in distilled water (3 minutes). 

5. Permeabilization of the cells was performed 

with a 0.25-0.5% solution of Triton X-100 on PBS (Bi-

olot, Russian Federation) for 15 minutes at room tem-

perature. 

6. PBS washing (three sessions 3 minutes each). 

7. Incubation in a 1% bovine serum albumin di-

luted with PBS, pH 7.5 for 15 minutes to block non-

specific binding. 

8. PBS washing (three sessions 3 minutes each). 

9. Incubation with primary antibodies (the time 

and incubation conditions are set by the manufacturer 

in the instructions for antibodies). 

10. PBS washing (three sessions 3 minutes each). 

11. Incubation with secondary antibodies conju-

gated with the fluorochrome Alexa Fluor 488 or Alexa 

Fluor 647 for 30 minutes at room temperature in the 

darkness. 

12. PBS washing (three sessions 3 minutes each). 

13. Placing the prepared slides under cover glass 

in the mounting medium of Dako Fluorescent Mount-

ing Medium (Dako, USA) and keeping away from light 

to avoid rapid expulsion of fluorochrome. 

Morphometry 

A confocal microscope Olympus FluoView 1000 

(Japan) was used to analyse the received results, with 

installed software “Olympus FluoView ver3.1b”. In 

each case, 10 fields of vision were analysed with a mag-

nifying power of ×200. A relative expression area was 

measured in %. The relative expression area was calcu-

lated as the ratio of the area occupied by immunoposi-

tive cells to the total area of cells in the field of view 

and expressed in percentage for a marker with cytoplas-

mic staining (VEGF, Cx43, MMP13), as well as the ra-

tio of the area occupied by immunopositive nuclei to 

the total area nuclei in the field of view for markers with 

nuclear expression (p53, Ki67).  

Statistical processing of the results 

Statistical processing of the experimental data in-

cluded mathematical averageing, standard deviation 

and the confidence interval for each sample and was 

analysed with the help of Statistica 6.0. Shapiro-Wilk's 

W-test was applied to analyse the type of distribution. 

If the data were subject to normal distribution, the dif-

ferences of the average data were calculated with Stu-

dent`s T-Test. In cases where the analysis of variance 

revealed statistically significant heterogeneity of sev-

eral samples, procedures of multiple comparisons with 

Mann-Whitney’s U-test were used to subsequently 

identify heterogeneous groups (through paired compar-

ison). The critical level of reliability of the null hypoth-

esis (in case of non-diversity) was assumed to be 0.05. 

Research results and their discussion 

Effect of the IPH-AVN peptide on the expression 

of Ki67 and p53 in young and old rat endotheliocyte 

cultures  

The immunofluorescent method showed that the 

Ki67 expression area in the control group of young cul-

tures was (2.7±0.2) %, which is conclusively 1.9 times 

greater than in the old cultures - (1.1±0.1) %.  

 
Fig.3. The effect of the peptide on the Ki67 expression in rat endothelial vessel culture. 

* - p <0.05 young cultures in comparison with the control group; 

** - p <0.05 old cultures as compared to the control group. 
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Fig.4. Endotheliocyte cultures in 3 passages (young culture), immunofluorescent confocal microscopy, x200: 

A – control group, B – IPH-AVN peptide. Cell nuclei are restained with DAPI (blue fluorescent light), 

Ki67 expression – pink glow (Alexa Fluor 568) 

 

Under the effect of the IPH-AVN peptide, a significant increase of 1.7 times was observed in the expression 

of Ki67 in young cultures (Figures 3, 4). In the old cultures, the IPH-AVN peptide doubled the expression of Ki67. 

The IPH-AEN peptide had no effect on the expression of Ki67 in endothelial cultures (Figure 3). Expression of 

p53 in young cultures was (1.3±0.2) % and (2.0±0.2) % in old cultures. The IPH-AVN peptide reduced the p53 

expression by 1.9 times, but only in young cell cultures (Figure 5). The IPH-AEN peptide did not show any change 

in the expression of this marker.  

 

 
Fig.5. The effect of the peptide on the p53 expression in rat endothelial vascular culture; 

* - p <0.05 young cultures as compared to the control group. 

 

Effect of the IPH-AVN peptide on the expression of VEGF and Cx43 in young and old rat endotheliocyte 

cultures 

According to the data obtained with confocal microscopy, the VEGF expression in the control group in young 

and old endothelium cultures remained the same (8.5±0.1) %. The IPH-AVN peptide increased the expression area 

of the marker in both young and old cultures by 1.7 and 1.6 times accordingly (Figure 6. 7). The IPH-AEN peptide 

did not affect this indicator (Figure 6). 

 

 
Fig.6. The effect of the peptide on the VEGF expression in rat endothelial cultures. 

* - p <0.05 young cultures in comparison with the control group; 

** - p <0.05 old cultures as compared to the control group. 
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Fig.7. Effect of the IPH-AVN peptide on the expression of the VEGF vascular endothelial growth  

factor in rat endotheliocytes, 14th passage. Confocal microscopy, x200: 

A – control group, B – IPH-AVN peptide. Cell nuclei are stained with DAPI (blue fluorescent light), 

VEGF expression is a dark red glow (Alexa Fluor 568). 

 

According to the data obtained from the confocal microscopy, the expression of the marker connexin 43 in 

the control group of young cultures was (5.9±0.1) %, and 1.4 times lower in old cultures (4.3±0.1) %. The IPH-

AVN peptide increased the expression area of Cx43 by 1.7 times in the old cultures (Figures 8 and 9), and the 

expression in the young cultures demonstrated uncertain effect. The IPH-AEN peptide did not affect the expression 

of connexin in young and old cultures (Figure 8). 

 
Fig.8. The effect of the peptide on the Cx43 expression in rat endothelial cultures. 

* - p <0.05 old cultures as compared to the control group 

 

А       B 

  
Fig.9. Rat endotheliocyte culture, 14th passage (old culture), immunofluorescent confocal microscopy, x400: 

A – control group, B – IPH-AVN peptide. Cell nuclei are stained with DAPI (blue fluorescent light), 

the Cx43 expression is the green glow (Alexa Fluor 488). 
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The data on the effect of the IPH-AVN peptide on 

the expression of the Ki67, p53, VEGF and Cx43 pro-

teins in endothelial cultures during their ageing can 

play an important role in understanding the molecular 

mechanisms of the angioprotective qualities of this 

peptide. It is known that violation of the integrity of the 

endothelial coating of arteries may be caused by the 

apoptosis of endothelial cells (EC). The cause of the EC 

apoptosis development may be induction of lipid pe-

roxidation and accumulation of active oxygen radicals, 

characteristic of an ageing organism subject to intense 

physical exercise. This being said, the apoptosis pro-

cess of the vascular endothelium occurs intensively 

only in the early stages of the atherosclerotic process 

(Vladimirskaya T.E. et al., 2013). Expression of Cx43 

is sharply reduced at the sites of atherosclerotic vascu-

lar lesions of humans and animals. Atherosclerotic le-

sions of the human aorta are characterised by a sharp 

decrease of gap junction quantity, which is determined 

by the decrease of the Cx43 expression. In other words, 

development of atherosclerotic lesions destroys a three-

dimensional cellular network formed by gap junctions 

(Orekhov A.N. et al., 2016). Therefore, stimulation of 

proliferation (expression of the Ki67 protein) and angi-

ogenesis (expression of the VEGF vascular endothelial 

growth factor), formation of intercellular contacts (the 

Cx43 expression), and decreased apoptosis (the p53 

protein) under the effect of the IPH-AVN peptide may 

indicate the ability of this peptide to prevent the devel-

opment of early atherosclerosis and protect vessels en-

dothelium from disturbing factors, including the pro-

cesses of lipid peroxidation and the formation of active 

oxygen radicals.  

CONCLUSION 

1. With ageing of endothelium in a culture the 

expression of Ki67 decreases by 1.9 times. IPH-AVN 

doubles the expression of the Ki67 proliferative protein 

in the old rat endotheliocyte cultures. With ageing of 

endothelium in a culture, the p53 expression increases 

1.5 times. The IPH-AVN peptide reduces the p53 ex-

pression by 1.9 in young cell cultures. 

2. With ageing of endothelium in a culture, the 

expression of the VEGF angiogenesis marker does not 

change. The IPH-AVN peptide increases the expres-

sion of VEGF in young and old endothelial cultures by 

1.7 and 1.6 times accordingly. With ageing of 

endothelium in a culture, the marker expression of 

Cx43 intercellular interactions decreases by 1.4 times. 

The IPH-AVN peptide increases the Cx43 expression 

in the old cultures by 1.7 times. 

3. Stimulation of proliferation (expression of the 

Ki67 protein) and angiogenesis (expression of VEGF 

or the vascular endothelial growth factor), formation of 

intercellular contacts (expression of Cx43), and de-

creased apoptosis (the p53 protein) under the effect of 

the IPH-AVN peptide may indicate the ability of this 

peptide to prevent early atherosclerosis development 

and serve as angioprotector. 
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Abstract 

Human integrative physiology is based on the knowledge accumulated do to empirical study of particular 

physiological systems (PPS). Each PPS anatomically or functionally integrates a small number of specialized or-

gans. In 2018, a concept of physiological supersystems (CPS) was proposed. CPS re-targets the research efforts to 

multicellular systems consisting of two or more PPS. The ultimate goal of CPS-based research is to reveal general 

rules evolutionary appeared for providing of optimal coexistence of specialized cells in a whole organism. In frame 

of this general goal, the purpose of this article is to propose a theory explaining the necessity and functions of 

multicellular physiological regulators. The theory is a key to reveal initiators of a wide class of age-related pathol-

ogies. They usually appear when organism’s efforts for adapting its physiology to changes in the physicochemical 

conditions of the local environment are not duly supported by nutrients incomes.  

Keywords: cell; organism adaptation; functional systems; functional supersystems; formal analysis; model; 

integrative physiology. 

 

Introduction 

Animal and human physiology is predominantly 

an empirical science. But experimental research is ef-

fective when the research object is not very complex. 

Physiologists are developing special methods of sim-

plifying a complex multicellular organism (MO) to 

such an experimental model, which can be quantita-

tively studied, and which does provide new knowledge 

about the object of research. When a certain amount of 

such knowledge is accumulated, a synthesis is required. 

Its result is a generalized hypothesis or theory. As there 

are no strict rules for the synthesis of knowledge, there-

fore, since the 1950s, formal methods of the theory of 

automatic control, systems analysis, and cybernetics 

have been used for understanding of complex physio-

logical systems [1-5]. 

The vast majority of model studies concern iso-

lated organs or their anatomical or functional systems. 

Each model is verified only for the investigation of 

short-term relationships. The most complex mathemat-

ical model of human physiological systems was created 

[2,4]. The model contained hundreds of variables and 

constants. Each set of constants reflects a certain phys-

iological state. To simulate a new state, authors have 

been compelled to re-tune values of constants, includ-

ing those that have had not been duly measured. So, 

creators of the model did not avoid heuristic algo-

rithms. Only recently [6-9] it was shown that there are 

special endogenous mechanisms that automatically ad-

just biological constants according to the new rate of 

energy supply of cells. Certain biochemical factors ini-

tiating these transformations and controlling their tra-

jectories are also known [6-8]. The concept of physio-

logical supersystems (CPS) [10] is key for revealing the 

multicellular physiological regulators. Since CPS ex-

plains the rules governing the optimal co-existence of 

specialized cells within one MO, the theory must cover 

both short-term and long-term adjustments of the entire 

organism to the current environmental conditions.  

The purpose of the article is to propose the general 

theory explaining the necessity and functions of multi-

cellular physiological regulators (MPR).  

The basic knowledge 

There are two categories of theory. One general-

izes known facts, the other extrapolates a limited set of 

facts to propose a common understanding of not only 

known facts but unknown ones. Theories of the first 

category are predominantly didactic in value, while the 

theory of the second category broadens and deepens the 

understanding of the essence of the phenomenon. The 

proposed theory of multicellular physiological regula-

tors (TMPR) should cover not only known observa-

tional results but also provide an understanding of the 

evolutionary benefits of organisms possessing such 

systems. Since a substantial part of multicellular sys-

tems are regulators that extend the body's adaptive ca-

pacity, some emphasis is placed on life regulators. 

Life for a long period was in the form of unicellu-

lar organisms, which gradually acquired a number of 

mechanisms that reduced the sensitivity of metabolism 

and the vulnerability of the cell to changes in the phys-

ical and chemical conditions of the environment. When 

a multicellular life form emerged from a single-cell or-

ganism, each cell of the new organism saved most of 

the acquired biochemical and physiological mecha-

nisms of the unicellular precursor. Moreover, in order 

for the multicellular organism (MO) to spread success-

fully, it had to gain additional benefits. There is suffi-

cient reason to argue that the subsequent evolution was 

only for those MOs that were able to recover more ef-

fectively (often, faster) after the "devastating blows" of 

environmental factors. 

For the cell that became a part of MO, the multi-

cellularity was not exclusively an advantage. Unlike a 

single-celled organism, for which only the extreme 

state of the environment (its dynamics usually had cir-

cadian or seasonal rhythmics) could be a destroyer, in 

MO, certain products of cell activity may be either nu-

trient for cells of other specialization or factors sup-

pressing (stimulating) them. So, on the background of 

the external negative factors, in MO appeared internal 
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modulators of the rate of cell metabolism (other basic 

processes). Moreover, the dynamics of internal factors, 

the number of which is proportional to cells diversity, 

is stochastic. The stochasticity is already characteristic 

for plants. In the animal organism (with a complication 

of cellular diversity and with the appearance of sen-

sory-based nerve cells), the amplitude and frequency of 

random internal oscillations are significantly increased. 

The basis of any MO is its specialized cell, adap-

tive to the physical and chemical state of the cytoplasm. 

Each cell exists in the population of sister cells (PSC) 

of different generations. They are not absolute clones 

of the mother cell, but each cell has certain internal mi-

croscopic heterogeneities. The cell repeatedly provides 

its cell cycle using nutrients. A part of the nutrients 

come from the extrinsic MO, the other are the products 

of the metabolism of the cells of the body. No cell con-

sumes its waste, but some of the waste (water and CO2) 

serves as a source for creating an optimal intercellular 

environment. 

Even in the conditions of stable physicochemical 

characteristics of the environment, the total need of MO 

in each of the nutrients has stochastic dynamics. The 

instability of the environment creates additional stress 

on MO’s cells. Thus, the loads on those cells that par-

ticipate in the material support of their metabolism and 

metabolism of other cells of MO, also have stochastic 

dynamics. When the summary loads reach critical 

power, the normal course of cell metabolism is dis-

rupted, certain biochemical transformations become in-

terrupted at intermediate stages, and specific molecules 

appear in the cytoplasm [7-10]. 

Even at the stage of unicellular life, some of these 

molecules initiated the activation of specific cellular 

mechanisms, maintaining the homeostasis of the phys-

ical and chemical characteristics of the cytoplasm [7]. 

The emergence of MO and their subsequent evolution 

created a variety of additional multicellular homeo-

static mechanisms combating the effects of cell de-

struction [11,14-17]. Empirical physiology has estab-

lished the internal structure and basic functions of most 

of these additional mechanisms: each is a partial func-

tional system (PFS) involving cells of different special-

ization. 

In each cell, there are many specific mechanisms 

that provide one or another biological function. In the 

human body or each animal, there are several special-

ized anatomical systems of organs or their PFS. Sum-

marizing, we can say that the physiological system is a 

set of biological mechanisms, creating optimal condi-

tions for cell life. The optimality means the maximum 

capacity under these constraints. If the maximum ef-

forts of the cell's autonomous mechanisms do not pro-

vide a comfort cell life, there must be additional multi-

cellular mechanisms capable to improve the physico-

chemical conditions of the cell's existence. Such 

systems are preserved in the course of evolution be-

cause, in extreme conditions of the unstable environ-

ment, neither a single cell of the body nor a system of 

organs are able to provide material needs of life inde-

pendently. More broadly, each MO is a top-order phys-

iological system, and the disclosure of its functioning 

patterns is the goal of integrative physiology (IP). 

Concepts of human IP have long been based on 

observations of the functioning of the mainly musculo-

skeletal system and those organs that are clearly in-

volved in the material support of this system. Moreo-

ver, in the dominant concept of IP, the central nervous 

system (CNS) is regarded as the organizer of integra-

tive activity not only of the musculoskeletal system but 

also (due to the impact on the endocrine system) is re-

sponsible for solving all organ problems. An alternative 

concept [7-9] states that the CNS is a "despot" which, 

by forcing the organs to function in the interest of inte-

grative activity (through combinations of forced stimu-

lation/inhibition of their function), disrupts the normal 

course of their cell physiology. Therefore, cells have to 

independently modulate the activity of the vital organs 

in order to restore the comfortable conditions of the 

long-term existence and to provide basic functions - 

metabolism, regeneration, response, and reproduction 

of cells [6]. In other words, long-lasting levels of phys-

iological variables (such as average body temperature, 

blood pressure, and cardiac output, and others) reflect 

the body's overall costs of maintaining the basic func-

tions of cells. The prolonged decline in the rate of the 

cell's basic functions activates its internal biophysical 

and biochemical (for example, based on HIF-s,) con-

servative mechanisms to restore a comfortable state 

[8,16,17]. If the cell does not have sufficient reserves 

for such adaptation, further changes in the chemical 

composition of the cytoplasm lead to the breakdown of 

the macromolecules. H+, OH- and certain low molecu-

lar weight agents (eg NO, CO2, SO2, HIF-s, AMPK 

components, vasopressin, erythropoietin, renin, VEGF, 

etc.) have been found to leave the cell [15-17]. Further, 

reaching specific sensory receptors throughout the hu-

moral channels, these agents activate certain multicel-

lular organs and their systems. The ultimate effect of 

this remote activation is to increase the material flow to 

the cells producing these chemical agents [6-8]. Exam-

ples of specialized endogenous mediators of activation 

of additional mechanisms that support (enhancing) the 

cell in its fight against the deterioration of metabolism 

are the basis for TFS. Identification of each such medi-

ating agent, and establishing the nuances of its physio-

logical role are important for medicine. 

In fact, each such chain is a physiological super-

system (PSS) [8,10]. Its beneficial role is that in the af-

fected cells, the processes of regeneration and biosyn-

thesis of those organelles, responsible for maintaining 

the optimal biochemical and biophysical composition 

of the cytoplasm, are accelerated. In part, the general 

dynamics and regularities of the functioning of the en-

ergetic PSS in the human body have been established 

by computer simulations [18,19]. 

The number of adult cells is estimated at about 50-

70 trillion, and the specialization is 220 cell types. The-

oretically, this number of cells of different specializa-

tion is capable of forming such a huge number of inter-

cellular connections, which clearly exceeds the experi-

mental capabilities of empirical physiology. But not all 

cells enter into a physiological relationship with all. Be-

fore considering the types of systems that may exist on 

the basis of cells of different specializations, let us look 

at two important features. 
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First, all cells in the body use the same nutrients. 

So, on the one hand, cells are competitors for shared 

internal resources. In the conditions of genetically de-

termined change of cell cycle phases and associated 

with these phases of metabolism rates, even in rest con-

ditions such competition generates internal driving 

forces that determine the trajectories of transient pro-

cesses in the organism and give rise to fluctuations of 

biophysical and biochemical organisms. With changes 

in the physicochemical characteristics of the environ-

ment, such internal driving forces are forces that deter-

mine the trajectories of adaptation to the new environ-

mental conditions [6-8]. 

Second, no single type of BO cell exists in a single 

specimen. Each specialized cell throughout its exist-

ence periodically produces daughter cells. But they are 

not as exact a copy of the mother cell as they sometimes 

think. Due to even small changes in local conditions of 

existence, each cell of the next generation, as a rule, is 

in some ways quantitatively different from its predeces-

sor. For example, two nerve or muscle cells in the same 

specialization may have different response threshold 

values and/or saturation levels. Such inhomogeneities 

give rise to asynchronous reactions of cells of different 

generations to the total input signal. This known fact 

interpreted as the "law of intermittent activity" is not a 

special law, but is a consequence of the deep unsteadi-

ness as physical and biological characteristics of the lo-

cal environment, where new microscopic structures of 

life are formed. Therefore, the response of the sister cell 

population (SCP) to the jump of input is not identical to 

the arithmetic sum of the final responses of individual 

cells [6]. In fact, there is an amplitude-temporal sum-

mation of individual dynamic curves, which gives rise 

to nonlinear dynamics (for example, the curve of con-

traction-relaxation of the myocardium, the state of 

nerve ensembles in the receptors of the organs of sensi-

tivity [7], etc.). This response feature also determines 

the asynchronous dynamics of cell recovery after SCP 

response. It is important to emphasize that the asyn-

chronous response and recovery of SCP cells signifi-

cantly reduces the load on the cardiovascular system 

and associated systems that form the chemical compo-

sition of arterial blood. In addition, there is no need to 

build a very dense grid of small vessels to drive the ar-

terial and drainage of venous blood. In the case of hy-

pothetically synchronously responsive cells, there 

would be serious problems with logistics and it would 

be impossible to ensure continuity of metabolism and 

response. The latter problem is very acute for multicel-

lular receptor organs, especially those sensory organs, 

through which the organism tracks threatening changes 

in the environment [7,8]. 

The necessity and varieties of physiological reg-

ulators 

It is known that the Krebs cycle, the cell cycle, has 

complex regulatory mechanisms that have emerged in 

the early stages of the evolution of unicellular organ-

isms. But even in these examples, cellular functions 

that are useful for biology were initially simpler, albeit 

in the form of complex biophysical and biochemical 

multi-step chains. In both cases, the regulators were a 

late acquisition and were built over a basic system that 

was able to ensure the optimal value of its function only 

within narrow variations of the input variables. Even 

when such a regulator reduces the overall energy effi-

ciency of the system, it is appropriate. But every phys-

iological regulator in the cell is also tuned to a limited 

range of input variables. The problem is that when such 

a cell became a member of the BO, most of its regula-

tors ceased to be adequate to the new conditions of the 

cell's functioning. There is some reason to argue that 

only the appearance of multicellular nerve endocrine 

regulators has significantly extended the body's opti-

mality interval. 

Since the real functional unit in the PSC is the 

SCP, let's consider the main types of systems that are 

built with the SCP of different specialization. 

Two different SCP can form several types of sys-

tems. If the original product of the first SCP (ie, its 

cells) is a nutrient for the cells of the second SCP, this 

pair is in a producer-user relationship. Two SCPs can 

form other systems too. 

 

 
Fig. 1. Systems of two SCPs of different specialization. 

A- is a "producer-user"; B- is a "producer-user" with additional positive feedback; 

C- is a "producer-user" with additional negative feedback. 
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The diagrams in Figure 1 illustrate the three main 

types of multicellular systems based on producer-user 

relationships. In a real organism, systems of the first 

and second types can be freely combined. Since this 

generates nontrivial and nonlinear general temporal dy-

namics of physiological variables in different parts of 

the chain, it is necessary to have an adequate method-

ology for the identification of all chains in the body. 

The relation between the variables at the common out-

put and the input of the circuit is its transfer function. 

In Fig. 2. are shown "producer-user" systems from 

many SCPs of different specialization. Although not 

obvious, type one also includes organ pairs (such as the 

intestines and liver, heart and skeletal muscles, heart, 

and any other organ). There is an important feature of 

this pair: the size of the user organ is influenced by the 

amount of production of the precursor organ. The basis 

of this causal relationship is the cellular mechanism of 

balancing the average rates of synthesis and utilization 

of ATP molecules [9,10]. 

 

 
Fig. 2. Producer-user systems from many SCPs of different specialization, with no feedback loops (top)  

and two feedback loops (bottom). 

 

Figures 1 and 2 do not show the cases where the 

feedback is supplied to several inputs (+) or brake (-) 

modulators. In the real world, the number of such addi-

tional feedbacks is considerable, and some of them are 

still unknown. This fact is taken into account in the CPS 

[9]. 

A few words should be said about the sensitivity 

of multicellular regulators. It is known that at any given 

time many cells of an organism are in not absolutely 

optimal conditions of existence. Moreover, due to the 

mechanism of apoptosis or for other reasons, approxi-

mately 70 million human cells cease to exist every day. 

Part of the components of cellular disintegration enters 

the bloodstream and is probably one of the causes of 

small fluctuations in the activity of neurohumoral reg-

ulators of vascular tone, blood volume, and cardiac 

pump. Only additional shifts in the chemical composi-

tion of the blood, which can be associated with a sig-

nificant and sustained increase in the number of poor 

cells, can trigger changes in the systemic effects of mul-

ticellular regulators. One of the known consequences of 

such mass cellular discomfort is compensatory arterial 

hypertension. This end effect is observed for various 

reasons, such as metabolic acidosis or alkalosis, dis-

placement of the osmotic or oncotic pressure of the cy-

toplasm (and blood) from the optimum level, ATP de-

ficiency [9,10]. 

 

 
Fig. 3. The cybernetic scheme of arterial baroreflex. 
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The so-called homeostatic regulators represent a 

specific class of multicellular regulators. An obligatory 

function block of such regulators is the negative feed-

back loop. Typically, such a controller has several ef-

fector mechanisms. Moreover, the performance and 

power of each of these parallel mechanisms are differ-

ent. An example of such a system is a baroreceptor reg-

ulator that minimizes fluctuations in the level of aver-

age blood pressure. The cybernetic scheme of this phys-

iological regulator can be illustrated with the help of 

Fig. 3. 

This approach to modeling of physiological mech-

anisms is functional only and does not consider either 

individual cells or cell populations. Meanwhile, adap-

tive changes of a systemic nature are only a conse-

quence of the corresponding changes in those cells, 

which are forced to function in the uncomfortable phys-

icochemical conditions of the cytoplasm [7,9,10]. 

In a real organism, all vital physiological charac-

teristics are regulated not by a single, but by parallel 

acting mechanisms. At first glance, there seems to be a 

clear oversupply of regulators. But different regulators 

of the same process have different power and inertia of 

action. Therefore, evolution saved an excessive number 

of parallel mechanisms, because such a design in-

creased the organism's viability in a highly dynamic en-

vironment. One consequence of this parallelization of 

regulators is that the general regulatory response to a 

change in the characteristics to be regulated varies sig-

nificantly depending on the current state of individual 

regulators. This directly concerns homeostatic systems, 

that suggested stabilizers. Such a "kaleidoscopic" pic-

ture is difficult to interpret if the internal construction 

of multicellular regulatory systems is unknown. 

About the modeling technology. The methods of 

automatic control theory and cybernetics [1-6] allow us 

to construct flowcharts that are a formal representation 

of the simulated physiological concept. Usually, the 

purpose of the simulation is to test the concept for in-

ternal consistency and to simulate competing hypothe-

ses. Thus, the concept is first formalized in the form of 

connections of "black boxes", for each of which only 

its transfer function is known. The researcher con-

structs a general structural diagram of the physiological 

mechanism by connecting several such links. This step 

is known as structural model identification. In the fu-

ture, if the empirical knowledge base allows, this 

scheme is reduced to a diagram also showing graphical 

forms of dependencies between input and output varia-

bles. The mathematical formalization of the schematic 

diagram, taking into account the numerical values of 

the constants, is a quantitative mathematical model of 

the physiological mechanism. The next step is to test 

the constants in the equations using test simulations. 

This step is called parametric model identification. The 

quantitative simulations allow us to confirm or reject 

the basic physiological concept, as well as to offer a 

more adequate concept. 

Conclusion 

For the first time, the theory of multicellular phys-

iological systems, which covers virtually all types of 

multicellular formations and defines the general rules 

for the coexistence of specialized cells in a single or-

ganism, is proposed. 

According to the theory, for a given phase of the 

cell cycle, the autonomous mechanisms of the aerobic 

cell adjust them for providing the optimal rate of me-

tabolism. Since the cell functions as an effector within 

a certain multicellular anatomical or functional sys-

tems, its rate of ATP expenditure is externally applied. 

If the mean rate of cell energy consumption overcomes 

the mean rate of ATP synthesis, because of the energy 

lack certain biochemical transformations are inter-

rupted. One part of intermediate molecules activate in-

tracellular negative feedbacks, others, penetrating into 

the circulation, activate multicellular mechanisms en-

hancing the compensatory effect of the intracellular 

mechanisms. The cumulative result of doubled activa-

tion is the adaptive tuning of cells to the new rate of 

structural damage and energy expenditure. Evolution 

has saved parallel mechanisms implementing these 

adaptive rearrangements. Each such mechanism has its 

own speed and power, so the efficiency of general com-

pensatory adjustments depends on the combination of 

adaptive mechanisms. 

The proposed theory is the key to understand the 

basic principles of complex nonlinear interactions of 

220 types of our cells. The theory states 1. The actual 

values of so-called homeostatic constants are deter-

mined by the current state of the parallel components of 

the complex homeostatic mechanism. 2. The physio-

logical norm is always individual and dynamic for each 

person. 3. The class of age-related pathologies with 

characteristic slow dynamics of development is an ex-

treme manifestation of the organism's attempt to adapt 

its physiology to changes in the physical and chemical 

conditions of the local environment.  

With the disclosure of the molecular basis of the 

formation of functional systems of varying complexity, 

the theory will become the basis for the better under-

standing and further development of integrative human 

physiology. 
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