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формування доходів місцевих бюджетів. Тому ефективна політика 

стимулювання розвитку малого бізнесу у Полтавській області [5] – важливий 

напрям соціально-економічного розвитку на довгострокову перспективу і 

піднесення на вищий рівень конкурентоспроможності регіону. 
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З безперервним розвитком науки й техніки і при все більш широкому 

застосуванні всіх досягнень, стали помітні не тільки плюси, а й значні мінуси. 
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Найбільш очевидний з негативних факторів – це згубний вплив на природу, що 

спричиняє порушення екологічної рівноваги на планеті, яке може привести до 

планетарної катастрофи. Нажаль наука і техніка в своєму розвитку несуть не 

тільки блага, але і загрози для людини і навколишнього середовища. Це стало 

сьогодні реальністю і вимагає нових конструктивних підходів у дослідженні та 

прогнозуванні майбутнього. Багато вчених, що працюють в різних областях 

науки, вже давно прийшли до висновку, що потрібно жорстко контролювати всі 

«за» і «проти» кожного технічного нововведення і об’єктивно оцінюючи його 

потенційну шкоду за всіма можливими параметрами. У зв’язку із 

життєдіяльністю людської цивілізації синтезуються і потрапляють до 

навколишнього середовища нові хімічні сполуки із нез’ясованими 

токсикологічними характеристиками. 

Сьогодні активно формується Концепція екосистемного нормування, яка 

потребує вдосконалення і впровадження в практику методів контролю якості 

природного середовища. Потреба в екологічному моніторингу забруднення 

оточуючого середовища зумовлена наявністю забруднень, що викликаються 

різними за масштабом і територіальним поширеням поллютантами, які 

впливають на ґрунт (ґрунтову біоту, сукупний статок ґрунтової екосистеми), 

водну екосистему, повітря тощо. Саме у зв’язку із зростанням забруднення 

оточуючого середовища та посилення антропогенного навантаження значної 

актуальності набуває проблема пошуку та розробки простих і високочутливих 

методів його оцінки. 

Одна з важливих проблем, яка виникає при спробі забезпечити безпеку 

середовища проживання людини – це необхідність проведення аналізу великої 

кількості проб складного складу (повітря, водного середовища, біологічних 

рідин) тих чи інших компонентів [1]. На практиці доволі часто виникають 

ситуації, коли відповідні процедури повинні проводитися в умовах дефіциту 

часу або в місцях, де складне і громіздке лабораторне устаткування недоступне. 

Така ситуація виникає, наприклад, при масовому митному огляді багажу в 

аеропортах з метою виявлення наркотичних або вибухонебезпечних засобів. 

При цьому виникає ще одна проблема – економічна. Через те, що хімічний 

аналіз проби (процес встановлення її складу і концентрації певних компонентів 

в ній) в більшості випадків процедура коштовна. Вирішення зазначених 

проблем зумовило розвиток тест-методів. 

Тест-методи – це прості і дешеві прийоми виявлення та визначення 

речовини на місці (on site). Ці методи не вимагають: складної пробопідготовки, 

використання коштовного і складного обладнання, аналітичних лабораторій, 

висококваліфікованих фахівців. Тест-методи в більшості випадків 

використовують для оцінки наявності й вмісту певних компонентів в 

аналізованих зразках. 

У тест-методах застосовуються хімічні і біохімічні реакції. В 

екологічному моніторингу навколишнього середовища великого значення 

набувають методи біологічного тестування. В основу застосування тест-методів 
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покладена методологія скринінгу (просіювання), яка використовується для 

аналізу великого числа зразків за допомогою ретельно відпрацьованих методів 

якісного та напівкількісного аналізу. Ця методологія допускає неправильні 

позитивні результати на присутність компонента, який аналізується. У той же 

час вона повністю виключає неправильні негативні результати. Тобто всі 

спроби, що дали позитивну реакцію (наприклад, на присутність пестициду в 

овочах), далі вивчають за допомогою більш інформативного методу 

(хроматографії). Всі негативні результати скринінгу зазвичай приймають як 

остаточні без будь-якої додаткової перевірки.  

Незважаючи на важливість хімічних і фізичних аналізів, що забезпечують 

отримання базової інформації про концентрацію різних полютантів і фізичних 

змін, біологічна оцінка якості середовища виявляється пріоритетною з двох 

причин. По перше, така оцінка надає можливість інтегральної характеристики 

якості середовища з урахуванням різноманіття факторів. По друге, вона 

визначає стан середовища за біологічно значимим показниками і придатністю 

для існування живих організмів. 

Методи біотестування все частіше використовуються для визначення 

токсичних властивостей оточуючого нас середовища: повітря, води, ґрунту, 

промислових відходів, матеріалів тощо [2]. Це пояснюється багатьма 

причинами. По-перше, зазначені об’єкти зазвичай містять велику кількість 

інгредієнтів, токсикологічні властивості яких не завжди характеризуються 

сумою властивостей кожного з них з урахуванням кількісного складу, що 

визначається аналітичними методами. По-друге, кількість присутніх в 

навколишньому середовищі забруднювачів значно перевищує число 

задовільних фізико-хімічних методів аналізу, що дозволяють контролювати їх 

склад на рівні гранично допустимих концентрацій. Біотестування дає 

можливість отримати інтегральну токсикологічну характеристику природного 

середовища незалежно від якісного і кількісного складу забруднюючих речовин 

[2]. Так наприклад, методи біотестування дають можливість охарактеризувати 

ступінь впливу різних факторів на біоценоз і природне середовище та отримати 

досить надійні дані про токсичність конкретної проби, дозволяють реально 

оцінити токсичні властивості середовища, обумовлені наявністю комплексу 

забруднюючих хімічних речовин. Методи біотестування широко 

використовуються в міжнародній практиці для контролю якості ґрунтів [3] 

разом з тим, як і раніше залишається актуальною проблема виявлення 

інформативних біотестів для оцінки екологічного стану ґрунтів у містах.  

Для контролю якості природного середовища проводяться дослідження 

чутливості організмів до зовнішніх впливів, визначення граничної величини і 

ступеня потенційної біологічної небезпеки окремих факторів навколишнього 

середовища. Відомо, що радіочутливість організмів різко відрізняється, і ця 

особливість може бути покладена в основу екологічного нормування на рівні 

екосистеми [4]. 
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Методи люмінесцентного бактеріального тесту широко поширені у всіх 

розвинених країнах і можуть застосовуватися в якості первинного швидкого і 

кількісного лабораторного тесту на хімічну токсичність та безпеку проб води та 

водних витяжок з різних об’єктів навколишнього середовища [5]. 

Біолюмінесценція – здатність живих організмів світитися, що досягається 

самостійно або за допомогою симбіонтів. Біолюмінесценція ґрунтується на 

хімічних процесах, при яких звільнена енергія виділяється у формі світла. 

Люмінесценція зустрічається в еволюційно різнорідних груп організмів, в тому 

числі у деяких бактерій, грибів, водоростей, кишковопорожнинних, черв’яків, 

молюсків, комах і навіть риб, але не спостерігається у більш 

високоорганізованих тварин. Критерієм токсичної дії є зміна інтенсивності 

біолюмінесценції тест-об’єкта в досліджуваній пробі у порівнянні з 

контрольним розчином, що не містить токсичних речовин. Зменшення 

інтенсивності біолюмінесценції завжди пропорційно токсичному ефекту. 

Біосенсор має дуже широкий спектр дії на різноманітні хімічні сполуки, такі як 

важкі метали, пестициди, феноли, вуглеводні тощо. 

При проведенні біологічного моніторингу використовують також тест-

реакції живих організмів на комплексний вплив зовнішніх факторів. При цьому 

тести на клітинному і генетичному рівнях дозволяють оцінити чутливість 

організмів і небезпеку даного впливу на самих ранніх етапах. Метод алліум-

теста для дослідження токсичного впливу різних забруднювачів біосфери на 

живі об’єкти є зручним [6], дозволяє здійснити відносно швидкий аналіз ефектів 

впливу різних чинників навколишнього середовища, однак має ряд недоліків, 

які вимагають уточнення [7, 8]. Якість морської води оцінюють за допомогою 

тест-систем з використанням ферментів та репродуктивної функції морських 

їжаків [9]. 

Перспективним вважаються рослинні тест-об’єкти чутливі до впливу 

іонізуючого випромінювання низькодозового діапазону, що дозволяє оцінити 

допустимі рівні цього чинника у довкіллі, а також дає можливість здійснити 

безпосередній внесок у розробку методології оцінки і нормування іонізуючого 

випромінювання. 

Для визначення забруднення шкідливими речовинами ґрунту і повітря 

широко використовуються фітотест-системи, а саме, цибуля ріпчаста (Allium 

cepa), яка за чутливістю наближається до клітин людини [6], кресс-салат 

посівний (Lepidium sativum), який вирізняється швидким зростанням і майже 

стовідсотковим проростанням та є чутливим до забруднення ґрунту свинцем 

[10], редис посівний (Raphanus stivus) застосовується для біотестування стічних 

вод і їх опадів, що використовуються для зрошування, і є чутливим тест-

організмом до забруднення ґрунту кадмієм, цинком, міддю і нікелем [11]. 

Сьогодні існує ряд сучасних методів оцінки якості середовища, зокрема, 

молекулярно-біологічних тестів, але в силу високої технологічної складності і 

вартості їх застосування залишається обмеженим [9]. 
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Перспективними можна вважати також методи імунохроматографії з 

використанням наночастинок колоїдного золота, а також методи точкової ДНК-

гібридизації. Ці методи дозволяють проводити прискорений аналіз з візуальною 

детекцією кінцевого результату [12]. 

Таким чином, підвищення ефективності та результативності проведення 

ветеринарного контролю, безпеки і якості продовольчої сировини, продуктів 

харчування та об’єктів навколишнього середовища зумовлюють необхідність 

розробки прискорених методів і технічних засобів, що дозволять здійснювати 

відповідні дослідження в нестаціонарних умовах, зокрема на переробних 

підприємствах, в польових умовах тощо. Особливого значення набуває 

створення тест-систем для оцінки токсичності багатокомпонентних утворень 

(відходи виробництва та споживання), які викликають прогресуючу техногенну 

деградацію природних комплексів та наносять значну шкоду природному 

середовищу в якому вони розміщені.  
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