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РгоЬІеш 8еШп§. Іпуезітепі сіізІгіЬиІіп§ іп ассогсіапсе \уііЬ іпіегпаїіопаї 

зіапсіагсіз гециігез ЬоіЬ аисііі сопсіисІіп§ апсі арр1уіп§ уагіоиз аисІіІіп£ зегуісез аз 

луєіі. Икгаіпе із гесо§пігес1 Ьу іпіегпаїіопаї с о тти п ііу  аз сіеуеіоред а§гагіап зіаіе 

Ьеіп§ іп пеесі апсІ аЬІе Іо аіігасі іогеі§п апсі сіотезііс іпуезітепіз 1о А^го-Іпсіизігіаі 

С отріех (АІС). ВгапсЬ сіеуеіортепі із ітроззіЬІе УЙіЬоиІ іпуо1уіп§ ііз епіегргізез 

аі сгесііі, сиггепсу апсі ериііу тагкеї апсі оіЬег йдпсі ґпагкеїз о^есііуеіу Зііри1а1іп§ 

ІЬе песеззіїу іп уагіоиз есопотіс апсі 1е§а1 сопзиііаііопз сопсіисІіп§ аз луєіі аз 

сопйгтіп§ Ьу іЬе аисіііог риЬІіс ассоипІаЬіііїу о І" йпапсіаі тагкеї а§гагіап 

рагіісірап. М апа§етепІ о І- паїигаі гезоигсез іп іЬе ге§іоп Ьаз ііз олуп зресійсз, 

\уЬісЬ иііітаїеіу так ез  изе зресійс тап а§етеп І арргоасЬез [1].

Кесепі гезеагсЬез апсі риЬІісаІіопз апаїузіз. Сгеаі сопІгіЬиІіоп Ьаз Ьееп 

тасіе іпіо ргоЬІетз оГ іЬеогу апсі ргасіісе о І- аисііі сіеуеіортепі Ьу ІЬе Го11о\уіп§ 

гезеагсЬегз аз Р.Р. Виїупеїз, 2.У. Оиїза^іик, О.А. Реігук, О.Уи. Кесі’ко, В.Р. 

ІІзасЬ, У.О. 8ЬеусЬик апсі оіЬегз. ВгапсЬ зресіїісз гезеагсЬіп§ аз луєіі аз ассоипІіп§ 

апсі апаїуіісаі ргоуізіоп іог аиді1іп§ іп а§гісиІІиге Ьаз Ьееп іоипсіесі Ьу У.М. 2Ьик, 

РЬЬ. 2Ьик, Ь.8. 8ЬаІкоуз’ка. О іуіп§ сгесііі іог гезеагсЬегз іп аисіі1іп§ іі із луогіЬ 

поІіп§ іЬаІ зо те  иг§епІ ргоЬІетз аге іііііу зіисііесі опіу апсі зіііі сіоп’І Ьауе епои§Ь 

§гоипсІ зиЬзІапІіаІіоп, поіаЬІу ІЬе ргоЬІет о і" іп1е§гаі зузіет  оґ риЬІіс ассоипіапі 

таіпіепапсе іп а§го-іпсіизІгіа1 ргосіисііоп (АІР) луогкіп§ оиі. ТЬе теїЬосіісаІ дуауз 

о І" риЬІіс ассоипіапі гезеагсЬ о І" зресійс оЬ]есІз пеесі зиЬзІапІіаІ аййіііоп, поіаЬІу 

Іапсі геіаііопз

Вазіс гезеагсЬ та їегіа і зіа іетеп і. Іп ассогсіапсе \уііЬ Іалу оґіікгаіпе «Оп 

Аисіійп§», ІЬе ог§апігаІіопа1 апсі теїЬосіісаІ аисііі ргоуізіоп із Ьеіп§ іпсіисіесі іп 

аис!іііп§ аз \уе11 аз ргасіісаі ітр іетеп іаііоп  оГ риЬІіс ассоипІіп§ уегійсаііопз апсі
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§ іуіп§ оіЬег аисііііп§ зегуісез. Оп іЬе  аззитрііоп оР іЬе аіїісіе 8 оР ІЬе Ьа\у оР 

ТГкгаіпе «Оп Аи<ііііп§», ІЬе геяиігетепі оп оЬ1і§аІогу аисІіІіп§ сопсіисІіп§ із поі 

ітрозесі ироп ІЬе т о з і  а§гіси11ига1 епіегргізез. Н олуєуєг, іі <Зоез поі сІітіпізЬ 

аисііІіп§ геіеуапсе апсі ітрогіапсе єуєп у/Ьєп іі із іпіііаііуе апсі поп оЬ1і§аІогу 

сЬагасІег.

Сопсерііоп оР аисііі епаЬІез Іо ргезепі іі аз іпіе§га1 зузіет  іп сотріех  

сіезсгірііоп апсі 1о§іса1 іпіегсоппесііоп оР ііз еіетепіз. \¥е сопзісіег іЬаІ сопсерііоп 

оР а§гагіап епіегргізез аи<3і1іп§ зЬоиШ оиіііпе ІЬе Іаг§еІ апсі ргітагу ригрозез о і' 

епіегргізез, ііз оіуесі, ІЬе оЬ]есІз апсі зрЬегез оР арріісаііоп.

ТІїе зресійс сЬагасІег оР а§гісиІІигаі ргосІисііоп гесцлігез зресіаі арргоасЬ Іо 

пеаг аисііі офапігаїіоп аі а§гагіап епіегргізез. ТЬезе зресійс Реаіигез аге: 

зеазопаіііу о І" ргосІисііоп; ргезепсе іп іЬе ассоипііпа, ІЬе оЬ]есІз (еагііі, Ьіо1о§іса1 

аззеїз) Ьеіп§ аЬзепІ іп оіЬег ЬгапсЬез оР есопоту; зресійс о і" Іахаїіоп, сгес1іІіп§, 

апсі зіаіе зиррогі о І- епіегргізез.

Рагіісиїаг айепііоп зЬоиІсі Ье раід Іо ргоЬІетаїіс рагіу аиеііі. ТЬе ргітагу 

Рипсііоп оР іЬе аисііі - ргоіесііоп оР есопотіс іпіегезіз о І" о\упегз оР а§гісиі1ига1 

епіегргізез. То епзиге іі песеззагу Іо дейпе ІЬе Іізі оР зосіаііу огіепіей аисііі 

зегуісез. ТЬезе зегуісез аге песеззагу Рог ІЬе єРРєсііує ітр іетеп іаііоп  оР ІЬе зіаіе 

а§гагіап роїісу апсі іЬе ітр іетеп іаііоп  оР луЬісЬ іпуоіуєз зі§пійсапІ асіїіеуетепі іп 

ІЬе 1оп§ Іегт  зосіаі апсі есопотіс Ьепейіз. Ассогдіп§ Іо І8А 800, зиск зегуісез 

ргітагіїу Йеіегтіпесі Ьу аисііі оРіапсі апсі ргорегіу геїаііопз.

А таіог Расіог атоп §  ргосІисііоп теапз іп а§гіси1іиге із еагіЬ Ьеіп§ зраііаііу 

Нтіїесі, апсі еуегу ііз зерагаїе агеа Ьаз сііРРегепІ ргосіисііуе аЬіііІу сопсегпіп§ іЬе 

сііРРегепсе іп зоіі Регіііііу.

Ріоіз оР іапсі 1еазіп§ оР а§гісиі1игаі рифозе апсі іапсі зЬагез аге іЬе 

ргесіотіпапі Рогт оР 1е§а1 еагіЬ Іитоуег іп а§гагіап зесіог. Ргеуаіііп§ та]огіІу оР 

реазапіз Ьу теап з оР1еазіп§ \уііЬ а§гагіап епіефгізез геаііге іЬеіг гі§Ьі оР о\упегзЬір 

оп еагіЬ Рог шгеІсЬесї гепі. Ьеазіп§ Ьесате іЬе т о з і ітрогіапі теїЬ од  оР еагіЬ изе 

іп а§гіси!іиге.
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Оеуеіортепі оР Рагтіп§, регзопаі реазапі Рагт, гесгеаііоп іп а§гагіап зесіог 

оР Ьеіего§епеоиз есопоту, зиЬзіапііаііу рготоіез іЬе ієуєі оР сотреііііуепезз 

а§гагіап іЬе зесіог іп Икгаіпе, ехіепсіз сіетапсі оп Іапсі зЬагез, епаЬІез іо сгеаіе 

іегтз оР сіуііігесі тагке ї Рогтіп§ Рог Іапсі 1еазіп§ геїаііопз.

ТЬе сЬагасіегізііс Реаіиге оР зисЬ тагкеі іп ЬГкгаіпе із іЬаі ргесіотіпапі 

та]огііу оРіепапсу сопігасіз оРіепапсу із зі§песІ Рог іЬе іе гт  оР5 уеагз.

Іі гезиііз іо іЬаі ІеазеЬоІсіегз аге поі іпіегезіесі іп іЬе гаііопаї изе оР еагіЬ апсі 

ргезегуіп§ ііз Регіііііу. ТЬиз, ЬоіЬ іеззеез апсі ІосаІ-аиіЬогііу Ьодіез, аге сіергіуесі оР 

єРРєсііує ітрас і Расіііііез оп еРРісіепсу іп изіп§ іЬе Іапсіз оР а§гіси1іигаі ригрозе Ьу 

ІеазеЬоІсіегз.

ТЬе іорісаі ргоЬІет оР іосіау із іЬе ргоЬіет оР ргоргіеіогз’ Іапсі ргоіесііп§ 

а§аіпзі ипзоипсі зЬагеЬоІсіегз Ьеіп§ іЬе гезиіі оР іЬеіг іпеРйсіепі Іапсі изе іпРІісі іі 

сопзісІегаЬіе Ь агт у/ііЬоиі апу ргорегіу ассоипіаЬііііу. ТЬегеРоге, ипсіег іЬезе 

сопдіііопз іЬе іпігосіисііоп оР іапсі аисИііп§ із оР ргітагу ітрогїапсе. ТЬіз 

іпзігитепі ітр іетеп іаііоп  \уі11 епаЬіе іо гаізе ІеазеЬоІсіегз’ таіегіаі іпсепііуез апсі 

тоге  сагеРиі Іеазесі Іапсі иза§е. ТЬе іапсі аисіі1іп§ із іо зоіує іЬе ргоЬІетз оп сіаіа 

уегіРісаііоп сопсегпіп§ аіі 1е§аі, погтаііуеіу сіертесі сіоситепіз аз \ує11 аз 

сотрагіп§ іЬезе даіа. Іі із песеззагу іо йізііп§иізЬ іп іапсі аис!іііп§ і \уо рагіз -  зіаіе 

апсі ргіуаіе Іапсі аисііі [1].

XVе Ьєіієує іЬаі Рог сопсіисїіп§ зіаіе іапсі аисііііп§ іЬе геРогт оР Зіаіе Ьапсі 

Сасіазіег із пеесіесі аз \ує11 аз аззі§піп§ іі іЬе аиіЬогііу іо сопігоі Ри1Рі11іп§ оР зіаіе 

Іапсі аис!іііп§ ітр іетеп іаііоп .

Зіаіе Ьапсі аис!іііп§ \у і11 Ье сопсіисіесі Ьу зіаіе аисіііогз гергезепіед Ьу 

Яиаіійесі есопотізіз, Іадууегз, епуігоптепіаіізіз, іапсі зигуеуогз апсі зресіаіізіз кееп 

іп іапсі 1а\у, іапсі садазіге, іапсі зигуеуіп§ апсі іапсі тап а§ етеп і (зигуеуогз).

ТЬе Рипсііопз оР зіаіе аисіі1іп§ \уои1сі Ье іп іапсі 1а\уз сотрііапсе апсі 

еіисісіаііоп ипсіег сіетагсаііоп оР зіаіе апсі типісіраі іапсі ргорегіу, сіеіегтіпіп§ іЬе 

Ьоипсіагіез оР сіііез апсі зеіііетепіз, сІізриіаЬіе іззиез, іп сІеїегтіпіп§ луаіег 

ргоіесііоп 2опез, ргоіесііп§ риЬІіс іпіегезіз іп гезресі іо зіаіе Ргопііегз аз \уеіі аз
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регРогтіп§ іпуезітепі оЬ1і§аііопз оР Рогеі§п іпсііуісіиаіз апсі 1е§а1 епііііез, 

согрогаііопз апсі оіЬег з.

Аз а гезиіі оРЬитап ІаЬог оп іЬе §гоипсі, Ьазесі оп іЬе паіигаі Регіііііу оР іЬе 

пеуЛу етег§ес1 (ог агіійсіаі) Регіііііу. Х¥Ьеп паіигаі Регіііііу апсі іЬе пе\уіу тег§есі 

іпіо а зіп§1е епіііу, сиіііуаіесі т а п  оР іЬе зоіі Ьаз Ьесоте а сіаззіс ехатріе оР паіигаі 

апсі апіЬгоро§епіс Расіогз. Виі гаііопаї Іапсі изе т а у  гесіисе іЬіз ипіцие аЬііііу. ТЬаі 

із \уЬаі т и з і Ье сопзісіегесІ іп іЬе аисііі оР а§гісиііигаі іапсі.

Ьеі из Росиз іп сіеіаіі оп теіЬосіо1о§іса1 апсі ог§апІ2аііопаі азресіз оР ргіуаіе 

іапсі аисііі. Ргіуаіе Іапсі аис!іііп§ \уі11 Ье сопсіисіесі Ьу Рігтз (іапсі аисіііогз) ипсіег а 

сопігасі іЬаі Ьеіп§ сопсіисіесі Ьеі\уееп іЬе аисіііог (аисііііп§ Рігт) апсі іЬе сизіотег. 

Ргіуаіе Іапсі аисііі Рігтз ууііі Ье сгеаіесі оп іЬе Ьазіз оР апу Рогт оР ргорегіу апсі 

сопзізі оР циаііРіесІ ргоРеззіопаіз: ассоипіапіз, 1а\ууегз, есо1о§ізіз, а§гопотізіз.

То сіеіегтіпе іЬе оЬіесіз оР зіаіиіогу аисііі іп іЬе \уогіс1 аисііііп§ ргасіісе іЬе 

зіапсіагсіігесі регРогтапсе сгііегіа аге изесі атоп §  у/ЬісЬ іЬе іпсіісез оР іЬе питЬег оР 

етріоуеез, аззеіз, геуепиез Ргот заіез іп іЬе герогііп§ уеаг аге изесі. СопсІисііп§ 

ргіуаіе іапсі аисііііп§ із тапсіаіогу Рог а§гісиііигаі епіегргізез-іепапіз оР а§гіси1іигаі 

іапсі, іЬе агеа оРіеазед іапсі ехсеесііп§ 500 Ьесіагез [2].

Аисііі оР ауаіІаЬіІііу оР іапсі асІУІзаЬіе іо зіагі \уііЬ іЬеіг іпуепіогу. Зресіаііу 

сгеаіесі апсі арргоуесі Ьу іЬе Ьеасі оР ІЬе епіегргізе со тт ізз іо п  сЬескз Рог іапсі ріоіз 

апсі сіізріауз іЬе гезиііз іп іпуєпіогієз аі созі. \¥Ьеп сЬескіп§ сігалуз аііепііоп іо іЬе 

ауаіІаЬіІііу оР ІесЬпісаі раззрогіз апсі оіЬег іесЬпісаі сіоситепіаііоп, \уЬісЬ сопіаіпз 

іЬе та іп  сіеіаііз оР іЬе оЬ]есІ.

Аисііі оР гепі Рог іЬе іапсі із Ьеісі іп і \уо зіа§ез. ТЬе йгзі рЬазе геуіешесі іЬе 

іізіз оР іапсіїогсіз; апсі іззиіп§ а зіаіетепі оп іЬе ргойисі. Іп іЬе іпРогтаііоп іо Ье 

гесогсіесі іЬе Роііо\уіп§ сіеіаііз: Риіі іпіііаіз апсі зигпате оР іЬе ІапсИогсі, іЬе питЬег 

оР ргойисіз апсі зі§паіиге оР іЬе гесіріепі. Коіі айег іззиіп§ іЬе ргойисі зЬоиісі Ье 

геіигпесі іо іЬе ассоипіз іп іЬе єуєпі о Р Риіі раутепі оР аіі Іеззогз ог, іп т о з і  сазез, 

ЬеРоге зи т т іп §  ир ІЬе уеаг у/ііЬ іЬеіг аппиаі герогііп§.

Іп іЬе зесопсі рЬазе, іЬе аисіііог уаіісіаіез іЬе атоипі оР іЬе гепі іп ассогсіапсе 

луііЬ іЬе іах оРРісе апсі гепіаі 1а\у.
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Іп ІІкгаіпе іосіау іііеге аге зресіаіігесі ассоипііп§ іігтз  ргоуісІіп§ ргоіеззіопаї 

зегуісез іп іЬе агеаз оі" епуігоптепіаі апсі Іапсі гі^Ьіз (Іапсі аисііі), з о і у є  іззиез 

геїаіесі іо сотрііапсе а у іііі аіі ^ и іг е т е п із  оі" епуігоптепіаі апсІ Іапсі 1е§із1аііоп оґ 

ІІкгаіпе

Сопсіизіопз. Сопзеяиепііу, Іапсі ігапзасііопз саггіесі оиі іп іЬе аЬзепсе оґ 

ге§и1аіогу апсі орегаііопаї тесЬ ап ізтз іог топііогіп§ іЬ ет . Беїау іп асіорііоп о£ 

1а\уз оп іЬе Іапсі тагке і апсі ІЇіе зіаіе Іапсі сасіазіге, опіу \уогзепз іЬе зііиаііоп. ТЬе 

іогтаііоп о і- а сіиаі-зузіет Іапсі аисііі; сап ітргоуе іке сНШсиІІ зііиаііоп \ у Ь і с !і  і з  іп 

іке Іапсі зесіог іп ІІкгаіпе. 8осіеіу із іпіегезіесі іп іке їасі ікаі іке оаупєг ог іепапі оі" 

Іапсі зкоиШ аггап§е ііз изе іі Іке т о з і оріітаї \уау. Виі іосіау ікеіг іпіегезіз сіііїег. 

Тетрогагу изег луііі сіеіесі іпіегезі опіу іо оЬіаіп еіїесі дигіп§ іке регіосі \укеп ке 

изез іі. Тке іпігосіисііоп оґ ргіуаіе Іапсі аисііііп§ \ у о и 1сі з о і у є  а питЬег о і- ргоЬІетз 

апсі езіаЬІізк есопотіс і п с є п і і у є з , есопотіс гезропзіЬіІііу іог уіоіаііоп оі" іке 

ге§іте оГ ргоіесііоп апсі изе о£ Іапсі. Ткиз, Іке арріісаііоп оґ аисііі оґ Іапсі гезоигсез 

іог іке аззеззтепі ок а§гіси1іига1 епіегргізез іп іегтз ок ікеіг ітрас і оп іке Іапсі 

ргоуісіез іііе аЬіІііу іо ргіогіііге іп ікеіг сіеуеіортепі, аіігасііоп о і" іпуезітепіз, 

сіеуеіортепі о і- Іапсі тап а§ етеп і ргсуесіз, іке зузіет  саггуіп§ оиі о і- \уогк оп Іапсі 

ргоіесііоп іго т  егозіоп, с1е§гас!аІіоп, зоіі іегіііііу гезіогаііоп 1ап<і-зауіп§ 

іескпо1о§іез ітр1етепііп§ апсі заіє§иагс1іп§ о£ ге§іопа1 сіеуеіортепі о£ ІІкгаіпе іп 

§епега1.
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