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Найчастіше стародавні китайці застосовували ефірні масла у 
поєднанні з акупунктурою і масажем. У будинках багатих 
китайців, була спеціальна кімната для прийому пологів, в якій 
палили полин, щоб вмилостивити доброзичливих богів і 
допомогти жінці розслабитися і вдало народити. Винахід 
алхіміками перегінного куба в новий поштовх до налагодження 
промислового способу отримання ароматичних масел. 

Вивченням впливу запахів ефірних олій займались ряд 
вчених дослідників (В.В. Кривенко, Н.М. Макарчук, Я.С. Лє-

щинська, Ю.А. Акімов (1990),   С.Ф. Іванов (1986), М.Ю. Макар-

чук (1999)). В першу чергу вони вивчали вплив запаху сосни, 
впливу лаванди, м’яти, шавлії. 

Термін «ароматерапія» (дослівно – використання запаху як 
ліки) вперше ввів французький хімік доктор Рене М.Гаттефоссе в 
1928 році. Рене займався дослідженням ефірних масел як 
складових косметики. 

Використовували ефірні масла як антисептики для лікування 
ран під час другої світової війни, а також в боротьбі з епідеміями. 

Ароматерапія заснована головним чином на дії ефірних 
масел і масажу на різні функції нервової системи. Наприклад, 
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болезаспокійливі масла зменшують біль, тому що вони 
послабляють дію нервових закінчень, що передають відчуття 
болю. Спазмолітичні масла мають заспокійливий ефект на нерви, 
що викликають скорочення м'язів. Масла, що мають седативний 
ефект, частково знижують підвищену активність нервової 
системи. Властивості масел часто перетинаються один з одним, і 
багато болезаспокійливих масел також є заспокійливими або 
антиспазматичними. Наприклад, бергамот, ромашка, лаванда й 
майоран мають всі ці три властивості, у той час як евкаліпт, м'ята 
й розмарин мають і болезаспокійливі, і антиспазматические 
властивості, хоча й не є заспокійливими. Не дивно, що їх 
найчастіше застосовують в ароматерапії, і ми звертаємося до них 
завжди, коли є біль або спазми в м'язах або внутрішніх органах. 

До масел, що сполучають у собі заспокійливі й спазмолітичні 
властивості, відносять масла шавлії мускатної, кипариса, ялівця, 
меліси, неролі, троянди й сандалового дерева. Масло неролі 
робить виражений ефект на периферичні нерви, що управляють 
кишечником; воно дуже корисно при діареї на нервовому ґрунті. 

Сандалове дерево особливо активно впливає на нерви 
бронхіальних шляхів; це одне із кращих масел, що заспокоюють 
нервовий кашель. 

До масел, що мають заспокійливий вплив на нервову 
систему в цілому, відносяться ромашка, шавлія мускатна, ялівець, 
лаванда, майоран, меліса й розмарин 

Насичений динамічний режим життя сучасної людини 
погано відбивається на її нормальній життєдіяльності, зокрема, 
виникає стан підвищеної тривоги [5,11]. У зв'язку з цим велику 
увагу приділяється вивченню дієвих методик профілактики 
високої тривожності, відновлення працездатності та дослідженню 
функціонального стану  організму   [1-11].  

Нами було проведено дослідження впливу сеансів 
ароматерапії на організм, а саме на індекс витривалості та частоту 
серцевих скорочень та вегетативний баланс. Дослідження 
показали, що запахи ефірних олій (меліса, шавлія) оптимізують 
рівень активності відділів вегетативної нервової системи  у стані 
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високої тривожності, а отже позитивно впливають на  
функціональний стан організму.  

З погляду позитивного впливу на здоров’я, використання 
ароматерапії,  є доцільною дієвою здоров’язбережувальною 
технологією, при якій враховуються індивідуальні особливості 
пацієнта, яка покращує гігієнічні умови навколишнього простору, 
може використовуватися як групова процедура. 
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Актуальність теми. У наш час управління фінансовим 
аспектом господарської діяльності підприємства потребує лише 
своєчасної та достовірної інформації про стан та рух госпо-

дарських засобів та грошових засобів. Такі необхідні відомості 
можна отримати за допомогою бухгалтерського балансу. 


