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ОО  журнале  
Международный научный периодический журнал "Научный взгляд в будущее" получил большое признание 
среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, 
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Учрежден в 2015 году. Периодичность выхода: ежеквартально. 
Основными целями журнала "Научный взгляд в будущее" являются: 
• cодействие обмену знаниями в научном сообществе; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• cоздание основы для инноваций и новых научных подходов, а также открытий в неизвестных областях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях 
науки, лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научный взгляд в будущее" предназначены для широкой читательской аудитории – всех 
тех, кто любит науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают 
интересы всей общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX и INDEXCOPERNICUS. 

 

ППрроо  жжууррннаалл  
Міжнародний науковий періодичний журнал "Науковий погляд у майбутнє" отримав велике визнання серед 
вітчизняних і зарубіжних інтелектуалів. Сьогодні в журналі публікуються автори з Росії, України, Молдови, 
Казахстану, Білорусі, Чехії, Болгарії, Литви, Польщі та інших держав. 
Дата заснування в 2015 році. Періодичність виходу: щоквартально 
Основними цілями журналу є: 
• cприяння обміну знаннями в науковому співтоваристві; 
• допомога молодим вченим в інформуванні наукової громадськості про їх наукові досягнення; 
• створення основи для інновацій і нових наукових підходів, а також відкриттів в невідомих областях; 
• сприяння об'єднанню фахових наукових сил і формування нового покоління вчених-фахівців в різних 
сферах. 

Журнал цілеспрямовано знайомить читача з оригінальними дослідженнями авторів в різних областях науки, 
кращими зразками наукової публіцистики. 
Публікації журналу призначені для широкої читацької аудиторії - усіх тих, хто любить науку. Матеріали, що 
публікуються в журналі, відображають актуальні проблеми і зачіпають інтереси всієї громадськості. 
Кожна стаття журналу включає узагальнюючу інформацію англійською мовою. 
Журнал зареєстрований в РИНЦ SCIENCE INDEX і INDEXCOPERNICUS. 

 

AAbboouutt  tthhee  jjoouurrnnaall  
The International Scientific Periodical Journal "Scientific look into the future" has gained considerable recognition 
among domestic and foreign researchers and scholars. Today, the journal publishes authors from Russia, Ukraine, 
Moldova, Kazakhstan, Belarus, Czech Republic, Bulgaria, Lithuania, Poland and other countries. 
Journal Established in 2015. Рeriodicity of publication: Quarterly 
The journal activity is driven by the following objectives: 
• Broadcasting young researchers and scholars outcomes to wide scientific audience 
• Fostering knowledge exchange in scientific community  
• Promotion of the unification  in scientific approach 
• Creation of basis for innovation and new scientific approaches as well as discoveries in unknown domains 

The journal purposefully acquaints the reader with the original research of authors in various fields of science, the best 
examples of scientific journalism. 
Publications of the journal are intended for a wide readership - all those who love science. The materials published in 
the journal reflect current problems and affect the interests of the entire public. 
Each article in the journal includes general information in English. 
The journal is registered in the RISC SCIENCE INDEX and INDEXCOPERNICUS. 
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Трреббоввания  к  ссттааттььяямм  
Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на английском 
языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, ее структуру 
и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и должна давать 
адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация на английском 
(Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи рассматриваются 
редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на экспертное 
рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 

 

ВВимоогги  ддоо  статей    
Статті повинні відповідати тематичному профілю журналу, відповідати міжнародним стандартам наукових публікацій і 
бути оформленими відповідно до встановлених правил. Вони також повинні представляти собою виклад результатів 
оригінального авторського наукового дослідження, бути вписаними в контекст вітчизняних і зарубіжних досліджень з цієї 
тематики, відображати вміння автора вільно орієнтуватися в існуючому бібліографічному контексті по піднятим проблемам 
і адекватно застосовувати загальноприйняту методологію постановки і вирішення наукових завдань. 
Всі тексти повинні бути написані літературною мовою, відредаговані і відповідати науковому стилю мовлення. 
Некоректність підбору і недостовірність наведених авторами фактів, цитат, статистичних та соціологічних даних, власних 
імен, географічних назв та інших відомостей може стати причиною відхилення надісланого матеріалу (в тому числі - на 
етапі реєстрації). 
Всі таблиці і рисунки в статті повинні бути пронумеровані, мати заголовки і посилання в тексті. Якщо дані запозичені з 
іншого джерела, на нього повинні бути бібліографічні посилання у вигляді примітки. 
Назва статті, ПІБ авторів, навчальні заклади (крім основної мови тексту) повинні бути представлені і на англійській мові. 
Статті повинні супроводжуватися анотацією та ключовими словами на мові основного тексту і обов'язково англійською 
мовою. Анотація повинна бути виконана у формі короткого тексту, який розкриває мету і завдання роботи, її структуру та 
основні отримані висновки. Анотація представляє собою самостійний аналітичний текст і повинна давати адекватне 
уявлення про проведене дослідження без необхідності звернення до статті. Анотація англійською (Abstract) повинна бути 
написана грамотною академічною мовою. 
Заохочується наявність УДК, ББК, а також (для статей по Економіці) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
Ухвалення матеріалу до розгляду не є гарантією його публікації. Зареєстровані статті розглядаються редакцією і при 
формальному і змістовному відповідно до вимог журналу направляються на експертне рецензування, в тому числі через 
відкрите обговорення за допомогою веб-ресурсу www.sworld.education. 
У журналі можуть бути розміщені тільки раніше неопубліковані матеріали.  

  
RReequiirreemeennttss  ffoor  aarrttiicclleess  

Articles should correspond to the thematic profile of the journal, meet international standards of scientific publications and be 
formalized in accordance with established rules. They should also be a presentation of the results of the original author's scientific 
research, be inscribed in the context of domestic and foreign research on this topic, reflect the author's ability to freely navigate in the 
existing bibliographic context on the problems involved and adequately apply the generally accepted methodology of setting and 
solving scientific problems. 
All texts should be written in literary language, edited and conform to the scientific style of speech. Incorrect selection and 
unreliability of the facts, quotations, statistical and sociological data, names of own, geographical names and other information cited 
by the authors can cause the rejection of the submitted material (including at the registration stage). 
All tables and figures in the article should be numbered, have headings and links in the text. If the data is borrowed from another 
source, a bibliographic reference should be given to it in the form of a note. 
The title of the article, the full names of authors, educational institutions (except the main text language) should be presented in 
English. 
Articles should be accompanied by an annotation and key words in the language of the main text and must be in English. The abstract 
should be made in the form of a short text that reveals the purpose and objectives of the work, its structure and main findings. The 
abstract is an independent analytical text and should give an adequate idea of the research conducted without the need to refer to the 
article. Abstract in English (Abstract) should be written in a competent academic language. 
The presence of UDC, BBK 
Acceptance of the material for consideration is not a guarantee of its publication. Registered articles are reviewed by the editorial 
staff and, when formally and in substance, the requirements of the journal are sent to peer review, including through an open 
discussion using the web resource www.sworld.education 
Only previously unpublished materials can be posted in the journal. 
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ППолложеннииее  об  ээттииккее  ппууббллииккааццииии  наууччных  ддаанннныыхх  ии  еее  ннааруушшеенниияяхх  
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены 
случаи нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих 
можно выделить плагиат, направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение 
результатов чужих научных исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных 
практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с 
этической точки зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что 
борьба с этими явлениями должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, 
рецензентов, читателей и всего академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц 
сотрудничать и участвовать в обмене информацией в целях борьбы с нарушением этики публикации научных 
исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых 
практик. Мы обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую 
предоставленную нам информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного 
автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя 
обязанной удалить ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены 
исключительно при соблюдении максимальной открытости и публичности. 
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Анотація. У статті представлені теоретичні та практичні результати аналізу, 

дослідження і систематизації проблем сучасного ювелірного виробництва в Україні, 
основними з яких є: відсутність програм підтримки вітчизняного виробника та дієвого 
державного регулювання обігу дорогоцінних металів і каміння; відсутність інвестицій в 
науково-дослідні роботи, а також необхідність професійної підготовки та перепідготовки 
фахівців ювелірного виробництва, що дасть можливість вітчизняній ювелірній галузі 
крокувати уперед, орієнтуючись на європейський ринок, переймаючи їх методи та 
розробляючи нові вітчизняні технології. 

Ключові слова: ювелірне виробництво, ринок ювелірних виробів, купівельна 
спроможність, дорогоцінні метали, професійна підготовка. 

Вступ. Щоденно нам на очі трапляються прикраси, які бачимо на 
блискучих вітринах ювелірних магазинів, на фотоплакатах та рекламних 
банерах, у власних гаджетах в інтернеті, та просто, вдягнутими на людях. 
Сьогодні, ювелірні вироби стали атрибутом кожної людини. Від них складно 
відмовитись і уявити своє життя без гарного блиску, цікавого дизайну і 
дрібничок, що підкреслюють наш стиль, настрій, або красу. 

Протягом останніх років український ринок ювелірних прикрас активно 
розвивається, що пов’язано із зростанням кількості підприємств з виготовлення 
ювелірної продукції, розширенням її номенклатури, експортом за закордон 
[1, 2].  

Кількість виготовлення ювелірних виробів за рік в Україні складає близько 
75 тон ювелірних прикрас, з них вироби із золота складають майже 50%. 
Постачання офіційного імпорту лишається майже без змін, де загальна вага 
імпортованих коштовностей складає близько 10 т, з них виробів із золота 
ввезено 1,5 т, решта - срібло. В порівнянні з попередніми роками тенденції 
щодо імпорту ювелірних коштовностей мають доволі стабільні показники.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сьогодні на ювелірному ринку України діють близько 1500 компаній та 

велика кількість представників дрібного бізнесу, що працюють у ювелірній 
галузі. Ще близько трьох тисяч підприємств займаються торгівлею ювелірними 
прикрасами. Місткість ринку перевищує 1 млрд. грн. Беззаперечним фактором 
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залишається те, що за роки незалежності вітчизняна ювелірна галузь набула 
динамічного розвитку. 

 
З розвитком науки і техніки в ювелірній галузі з’являються новітні 

технології, за допомогою яких впроваджуються ювелірні сплави нових проб, 
сучасні методики щодо визначення якості продукції. Проте,  поряд з якісною 
продукцією на ринку присутні і товари, що не відповідають гарантам якості, що 
пов’язано з відсутністю досконалої системи контролю та оцінки якості, аналізу 
проблем сучасного ринку.  

В цьому аспекті значну роль відіграє діяльність Державної пробірної 
служби як урядового органу державного управління, що діє у складі 
Міністерства фінансів України. 

Підприємства подають на опломбування ювелірні вироби, що повинні 
відповідати як міжнародним вимогам, так і вітчизняним стандартам, але 
трапляються виключення, які проявляються у невідповідності проби, вказаної 
клеймом, що різко знижує якість і рівень попиту на ринку ювелірних виробів, 
який значною мірою залежить від стану сировинної бази. Остання формується 
за рахунок надходження дорогоцінних металів, основними з яких є золото, 
срібло, платина і паладій. Завдяки їх унікальним властивостям (колір, м’якість, 
пластичність тощо) створюються різноманітні прикраси для різних груп 
споживачів.  

Розвиток ринку ювелірних товарів значною мірою залежить від стану 
сировинної бази, що формується за рахунок надходження ювелірних 
дорогоцінних металів.  

Потреби вітчизняного ювелірного виробництва в дорогоцінних металах 
забезпечуються на 0,25% за рахунок вітчизняного видобутку, на 55% – 
поставок імпортної сировини, на 45% – давальницької сировини, інше – 
переробка брухту ювелірних виробів та відходів виробництва [3]. Україна 
майже не має власного видобутку дорогоцінних металів та здебільшого є 
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імпортером, що спричинює її повну залежність від курсу валюти та 
постачальників. Таким чином, визначальною мірою, розвиток ринку ювелірних 
виробів залежить від ціни на дорогоцінні метали.  

 

 
Зараз спостерігається зниження купівельної спроможності виробів з 

дорогоцінних металів, збільшення продажів біжутерії, причиною чого є 
зниження платоспроможного попиту, девальвація гривни, підвищення цін на 
дорогоцінні метали, зокрема на золото. 

Спад купівельної спроможності призводить до обмеження розвитку 
ювелірної справи в Україні і відноситься до ключових проблем даної галузі, 
таких як:  

• бюрократизм зі сторони місцевої влади;  
• невідповідність законодавчих норм України нормам розвинених країн та 

принципам ринкової економіки;  
• надмірне державне втручання у функціонування ювелірної 

промисловості;  
• неефективна податкова політика;  
• відсутність програм підтримки вітчизняного виробника;  
• недосконале митно-податкове законодавство;  
• відсутність дієвого державного регулювання обігу дорогоцінних металів 

та каміння;  
• недобросовісна конкуренція виробників та продавців ювелірних виробів;  
• відсутність інвестицій в науково-дослідні роботи щодо технологій 

ювелірного виробництва. 
Аналіз українського ринку ювелірних товарів вказує на те, що розвиток 

ювелірної продукції можливий лише за сприятливіших умов, тобто зменшення 
податкового тиску, дотримання якості сировини та тенденції до розвитку 
потужності великих і малих підприємств. Це спонукає сучасні підприємства до  
конкуренції через те, що асортимент ювелірної продукції здебільшого 
одноманітний, що, в свою чергу, пов’язано з прикрасами, які привозять з-за 
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кордону. Єдиним виходом у конкурентній боротьбі вбачають оновлення 
асортименту, підвищення безпечності та якості продукції.  

Існує тенденція до постійного оновлення технічної бази ювелірної галузі, 
що допомагає пришвидшити процеси виготовлення, зробити ювелірне 
виробництво безпечніше та надати вищу якість обробки. Оскільки ювелірна 
галузь є однією з найдорожчих галузей виробництва, як в світі, так і в Україні, 
де устаткування та інструмент коштують значно дорого. Висока ціна на 
ювелірні вироби обумовлена якістю та точністю його виготовлення, підбором 
найкращих матеріалів та розробкою досконалого дизайну. Це є однією з причин 
того, що дрібні підприємства, що не можуть забезпечувати себе останніми 
технологічними досягненнями ювелірних технологій, випадають з конкуренції. 
Також висока ціна пов’язана з тим, що Україна майже не виготовляє ювелірне 
обладнання, а більшість інструменту та ювелірна механіка - закордонного 
виробництва. Існує перспектива замовляти устаткування та інструмент за 
кордоном, але інколи закордонна ціна на ідентичне обладнання виявляється 
більшою ніж українська, так як багато технічної продукції завозиться в Україну 
без мита, оминаючи націнку податку на ввіз продукції під продаж. 

Така ж ситуація відбувається на ринку ювелірних прикрас. В Україну 
імпортують вироби з Німеччини, Нідерландів, Швейцарії, Великобританії, Китаю, 
Таїланду. Враховуючи зміни у собівартості вітчизняної продукції, імпорт у 
порівнянні з експортом збільшився в 3–5 разів. Збільшення імпорту ювелірних 
виробів вказує на те, що українські споживачі надають перевагу більш дешевій 
продукції з Польщі та Туреччині, яка є контрабандною і не завжди відповідає 
стандартам якості. 

Стабільний і позитивний розвиток галузі може відбутися лише тоді, коли у 
державі почнуть діяти сприятливі умови для ювелірного виробництва, а 
виробники будуть дотримуватись вітчизняних норм та стандартів, 
задовольняючи споживача якістю, що беззаперечно полягає у створенні нових 
стилів та дизайнів прикрас, а також удосконаленні технологій виробництва. 

Професія ювелірна багатогранна. Фахівець даної галузі одночасно 
охоплює багато різногалузевих площин і різних науково-технічних маневрів, 
що є запорукою успіху в його роботі. Успіх ювелірного виробництва також 
залежить як від творчих, так і від професійних здібностей ювеліра, який є 
одночасно технологом складного процесу виготовлення та обслуговування 
ювелірних прикрас. За рівнем фаху ювелірів можна поділити на дві групи. 
Перша – це універсальні майстри, що широко охопили свою професію і є 
обізнаними у всіх технологічних операціях ювелірного виробництва та 
підприємництва. Друга група ювелірів – це вузькоспеціалізовані фахівці, що 
досконало володіють навичками та інформацією суто свого процесу чи 
технологічної операції. 

Освіта ювеліра спрямована на надання усіх навичок та знань, що 
вкладаються у розуміння ювелірної галузі. Отож, здебільшого усі ювеліри 
повинні бути універсальними фахівцями у своїй професії. Однак, в Україні не 
має ефективної системи освіти ювелірів. Здебільшого це навчальні заклади, в 
яких нам у спадок залишилось освітнє підґрунтя і ряд навчальних закладів 
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створених вже за незалежної України. Кількість навчальних закладів обмежена. 
В Україні найкращу ювелірну освіту надають у двох навчальних закладах, це 
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Міжрегіональний центр 
ювелірного мистецтва, м. Києва", що існує з 2005 року, готує фахівців, які 
мають хорошу теоретичну та практичну освітню  базу. Також, у 2004 році в 
Одесі  був відкритий єдиний на півдні України новий навчальний заклад – 
Навчально-виробничий центр «Академія ювелірного мистецтва». Це 
недержавна освітня установа, що перебуває в системі професійної освіти 
України. Відкриття цих навчальних закладів продиктовано постійним ростом 
ювелірної галузі України й гострою нестачею кваліфікованих кадрів 
робітничих ювелірних професій. 

Також освіту ювеліра надає Державний вищий навчальний заклад 
«Кам’янець-Подільський індустріальний коледж», що охоплює навчання 
обробці природного та дорогоцінного каменю та процеси виготовлення 
ювелірних прикрас, що пов’язані з роботою з металом та професійною 
технологією галузі.  

Національний університет «Львівська політехніка», за спеціальністю 
«Ливарне виробництво», також навчає курсу ювелірного виробництва як 
різновид ливарного виробництва кольорових металів, що в загальному схоже на 
ливарне виробництво чорної металургії, яке й є основним напрямком 
підготовки фахівців даної спеціальності університету. Одним  з більш реальних 
варіантів здобути освіту ювеліра є проходження спеціалізованих курсів 
ювелірів, але і на них важко здобути цю професію, так як освіта ювеліра 
потребує часу та відсутності поспішності. Здебільшого ювелірами стають, 
переймаючи ремесло «від батька до сина». Роздивляючись такий варіант, 
очевидно, що дана освіта не буде мати документальних підтверджень 
кваліфікації майстра, але такі майстри є кращими фахівцями у своїй справі, ніж 
ті, хто закінчив лише теоретичний курс.  

Висновки. 
Таким чином, можна зробити висновки щодо перспектив розвитку 

існуючої ювелірної галузі в Україні.  
Розвиток ювелірної галузі можливий лише за сприятливих умов: 

• зменшення податкового тиску на виробників ювелірних виробів;  
• дотримання якості сировини;  
• створення сприятливих умов праці;  
• тенденції до розвитку потужності ювелірних підприємств;  
• професійної підготовки та перепідготовки фахівців ювелірного 

виробництва. 
Динаміка розвитку ринку ювелірних виробів в Україні протягом останніх 

років хоч й має тенденцію до розвитку, проте все одно лишається 
нестабільною, що пов’язано з: 

• ростом цін на сировину, що є основою виготовлення ювелірних виробів;  
• зниженням купівельної спроможності споживачів;  
• розвитком тіньової торгівлі коштовностями;  
• неефективним державним регулюванням ринку ювелірних виробів; 



 Том 3. Выпуск 11                                                                                                                                          Экономика 

Научный взгляд в будущее                                                                                          ISSN 2415-766Х (P) / 2415-7538 (O) 14 

• недосконалою фіскально-податковою політикою у сфері регулювання 
імпортних відносин на ринку дорогоцінних металів та виробів з них. 

Українська ювелірна галузь повинна крокувати уперед разом з розвитком 
даної галузі у світі, орієнтуючись на європейський ринок, переймаючи та 
розробляючи нові технології, а проблема збуту прикрас існуватиме до того, 
поки фінансовий та соціальний стан в Україні не стабілізується, що, в свою 
чергу, пов’язано з низкою інших проблем у державі. 
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Abstract. The article presents the theoretical and practical results of the analysis, research 

and systematization of the problems of modern jewelry manufacturing in Ukraine, the main of 
which are: the lack of programs to support domestic producers and effective government regulation 
of the circulation of precious metals and stones; lack of investment in research and development, as 
well as the need for professional training and retraining of jewelry production specialists, which 
will allow the domestic jewelry industry to step forward, focusing on the European market, 
adopting their methods and developing new domestic technologies. 

Thus, the development of the jewelry sector is possible only under favorable conditions:  
• reduction of tax pressure on jewelry manufacturers; 
• compliance with the quality of raw materials;  
• creation of favorable working conditions;  
• the presence of a trend towards the development of jewelry enterprises; 
• professional training and retraining of jewelry specialists. 

The dynamics of the jewelry market in Ukraine in recent years, although 
it has a tendency to develop, but still remains unstable, which is connected with:  

• rising prices for raw materials, which is the basis for the manufacture of jewelry;  
• decrease in consumer purchasing power;  
• the development of shadow trade in jewelry;  
• ineffective government regulation of the jewelry market;  
• imperfect fiscal and tax policy in the field of regulating import relations in the market of 

precious metals and products from them. 
Keywords: jewelry manufacturing, jewelry market, the purchasing power, precious metals, 

professional training. 
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Аннотация. В работе на основе расчета частных показателей природоемкости 

произведен расчет среднемногомерного  коэффициента землеемкости для хозяйств 
Ковылкинского района Республики Мордовия.  На этой базе  проведена оценка зависимости 
экономических показателей эффективности функционирования хозяйств района от 
характера и масштабов использования природного агроресурсного потенциала и степени 
экологической сбалансированности территории.  

Ключевые слова: экологическое  земельное планирование,  эколого-экономическая 
эффективность, природоемкость, устойчивое развитие, устойчивое земледелие, 
сельскохозяйственная эконология. 

Вступление. Сельскохозяйственное освоение территорий различного 
ранга во многом зависит от природного потенциала территории и 
эффективности его использования. Агроресурсный потенциал территории – это 
ее способность обеспечивать производство определенного объема и вида 
сельскохозяйственной продукции, а степень развития этого потенциала 
отождествляется с уровнем ресурсообеспеченности [16]. Экономическая 
эффективность землепользования характеризуется уровнем производства 
сельскохозяйственное продукции – чем выше объем производимой продукции 
при одновременном уменьшении затрат труда и средств производства, тем 
выше экономическая эффективность землепользования. Экологическая 
эффективность землепользования характеризуется уровнем затрат энергии, а 
также уровнем стабильности и продуктивности агроэкосистем и их основного 
компонента – земельных ресурсов. Экологическая эффективность 
землепользования тем выше, чем меньше затраты энергии и чем стабильнее и 
продуктивнее агросистемы [9, 10].  

Основная часть. Одним из подходов к анализу эколого-экономической 
эффективности функционирования агроэкосистем является оценка 
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природоемкости. Природоемкость  можно определить как отношение затрат 
первичных природных ресурсов к конечной продукции, получаемой на основе 
данных ресурсов [1]: 

Ер=ПР/Y, где 
Ер – природоемкость; ПР – количество природного ресурса; Y – конечная 

продукция. 
Отдельные аспекты оценки эколого-экономической эффективности 

рассмотрены в различных работах авторов и других ученых [2-8, 11]. В 
агропромышленном комплексе в качестве частного показателя природоемкости 
выступает землеемкость, под которой понимается отношение земельного 
ресурса к продукции, полученной на основе его использования. Низкая 
землеемкость свидетельствует об эколого-экономической эффективности 
ведения хозяйства, и наоборот.  

В качестве исходной информации для анализа были использованы данные 
по сельскохозяйственным предприятиям Ковылкинского района Республики 
Мордовия (структура землепользования, производство основных видов 
продукции, бонитет почв и др.). На основе этих данных были рассчитаны 
частные показатели землеемкости по зерну, мясу, молоку в разрезе хозяйств.  

Однако, эти показатели дают лишь частичное представление об 
использовании земельных ресурсов. Более корректная оценка может быть 
получена при расчете комплексного показателя землеемкости, который 
интегрирует в себе частные показатели. С этой целью нами был рассчитан 
среднемногомерный коэффициент землеемкости. Методика его расчета состоит 
в следующем: абсолютные показатели производства  зерна, мяса, молока 
переводятся в относительные путем деления их на среднеарифметические по 
каждой характеристике. В результате получаем безразмерные показатели в 
едином статистическом измерении. После этого находим 
среднеарифметическую по каждому хозяйству. Значение среднемногомерного 
коэффициента землеемкости больше единицы свидетельствует о слабой 
эффективности использования земельных ресурсов,  и наоборот. 

Всего было выделено 3 группы хозяйств: первая группа хозяйств 
характеризуется низким значением   среднего многомерного коэффициента 
землеемкости (значение менее 0,9), что свидетельствует о высокоэффективном 
с экологической точки зрения  использовании земель. Всего в эту группу 
входит 12 хозяйств; во вторую группу входит 7 хозяйств. В них наблюдается 
средняя эффективность использования сельхозугодий (средний многомерный 
коэффициент 0,9–1,1); 6 хозяйств входит в группу с неэффективным 
использованием земельных ресурсов,  так как  средний многомерный 
коэффициент землеемкости более 1,1.  

Следующим шагом исследования является проверка гипотезы о 
зависимости эффективности использования земельных ресурсов от структуры 
землепользования. Для территории Ковылкинского района наиболее 
оптимальной является следующее процентное соотношение разных видов 
использования земли: 30% – леса, 30% – сенокосы, пастбища, залежи, 30% – 
пашня, 10% – прочее [10, 16]. Чем сильнее структура землепользования 
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отличается от вышеизложенной модели, тем гипотетически ниже будет 
эффективность использования земельных ресурсов, так как требуются 
дополнительные вложения на поддержания экологического равновесия. Данные 
по структуре землепользования были переведены в бальные оценки. При этом 1 
балл соответствует наиболее оптимальной структуре землепользования, 3 балла 
– наименее оптимальной, 2 балла получили хозяйства со средними 
показателями. Проверка гипотезы осуществлялась стандартными процедурами 
одновариантного дисперсионного анализа (рис. 1). В результате было 
установлено, что влияние оптимальности структуры землепользования на 
значение показателя землеемкости статистически достоверно (F-критерий 
равен 6,98; р- 0,005).  

коэффициент
землеемкости
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Рис. 1. Средние значения многомерного коэффициента землеемкости в 
разных типах оптимальности структуры землепользования 

 
Из графика следует, что в хозяйствах с наиболее оптимальной структурой 

землепользования значения среднего многомерного коэффициента 
землеемкости наименьшие и наоборот.  

Заключение и выводы.  
Таким образом, можно утверждать, что эколого-экономическая 

эффективность использования земельного ресурса существенно зависит от 
структуры землепользования. Также необходимо отметить, что предложенный 
подход к оценке эколого-экономической эффективности земельных ресурсов, 
может быть использован и для решения аналогичных задач в других сферах 
природопользования и, в целом, направлен на поиск базовых путей по 
устойчивому развитию региона [2, 12-15]. 
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Abstract  
Introduction. Agricultural development of territories of different ranks depends largely on the 

natural potential of the territory, and to a large extent on the effectiveness of its use.. 
Main text. In the agro-industrial complex, land-intensiveness, which refers to the ratio of land 

resources to products derived from its use, is a particular indicator of environmental capacity. Low 
land intensity indicates the ecological and economic efficiency of farming, and vice versa. 

We have calculated the average coefficient of earthiness. The method of its calculation is as 
follows: absolute indicators of the production of grain, meat, milk are converted into relative ones 
by dividing them by arithmetic means for each characteristic. As a result, we obtain dimensionless 
indicators in a single statistical measurement. After that we find the arithmetic average for each 
household. The value of the average multi-dimensional coefficient of earth-intensiveness greater 
than one indicates a weak efficiency of land use, and vice versa. 

The next step in the study is to test the hypothesis about the dependence of the efficiency of 
land use on the structure of land use. Testing the hypothesis was carried out by standard 
procedures of univariant analysis of variance. As a result, it was found that the influence of the 
optimal use of the land use structure on the value of the indicator of earthiness is statistically 
significant. In farms with the most optimal land use structure, the values of the average 
multidimensional land-use coefficient are the smallest and vice versa. 

Summary and Conclusions. Ecological and economic efficiency of land resource use 
significantly depends on the structure of land use. It should also be noted that the proposed 
approach to the assessment of the ecological and economic efficiency of land resources can also be 
used to solve similar problems in other areas of environmental management. 

Key words: ecological land planning, ecological and economic efficiency, environmental 
intensity, sustainable development, sustainable agriculture, agricultural econology. 
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Анотація: в роботі обґрунтовано специфіку економічної природи інтелектуалізації 

персоналу як об'єкта управління, її обумовленість взаємовпливаючим рівням (індивідуального 
і колективного) інтелектуального потенціалу персоналу, пасивної і активної формами його 
стану по відношенню до інноваційного процесу. Виявлено нестандартність факторного 
впливу в предметній області дослідження, яка пов'язана з особливою за значенням роллю 
егофакторної складової яка формує інтелектуальний рівень працівників, що 
трансформується в рівень інтелектуальних можливостей трудового колективу в 
інноваційній сфері. 

Ключові слова: ефективність управління; інноваційний розвиток; інтелектуалізація 
персоналу, інтелектуальний потенціал персоналу. 

Вступ. Формування умов інноваційного розвитку відноситься до 
стратегічно важливих, що пов'язано із зростанням ролі інтелектуалізації як 
ключового індикатора соціально-економічного розвитку підприємств.  

Аналіз робіт провідних вітчизняних та зарубіжних вчених [1-8]свідчить 
про те, що для інноваційного розвитку підприємств необхідно, насамперед, 
визначитися з необхідністю управління інтелектуалізацією персоналу, і 
реалізувати його, що викликає концентрації уваги на цих двох процесах в 
інноваційному менеджменті підприємства. Таким чином, на основі 
вищевикладеного можна зробити загальний висновок про актуальність теми 
дослідження. 

Основний текст. Формування розширеного відтворення інтелектуального 
потенціалу персоналу відповідно до наростаючих ресурсних потреб процесу 
інновацій є проблемою в управлінні розвитком інтелектуалізації персоналу 
інноваційних підприємств. Рішення даної проблеми певною мірою пов'язано з 
подоланням термінологічної невизначеності в досліджуваному сегменті 
управління персоналом. 

Саме, інтелектуальний потенціал персоналу як об'єкт підстави 
інтелектуалізації персоналу, перш за все, формує специфіку її економічної 
природи, обумовлюючи особливості критеріїв, принципів, функцій управління 
розвитком інтелектуалізації персоналу інноваційних підприємств 
промисловості. 
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Рисунок 1 – Взаємозв’язок інтелектуалізації персоналу з його 

інтелектуальним потенціалом 
Джерело: складено автором за [4-8] 
 
У зв'язку з тісним взаємозв'язком і обумовленістю інтелектуалізації 

персоналу як об'єкта управління інтелектуальним потенціалом персоналу 
(рис.1) було проведено аналіз наукових публікацій, який показав, що в останнє 
десятиліття науковим співтовариством (філософами, економістами, 
соціологами) досить активно досліджується соціально-економічна природа і 
сутність інтелектуального потенціалу персоналу (особистості, населення), 
механізми управління ним, а також його вплив на ефективність економічних 
систем мікро-, мезо- та макрорівні. 

За переважною думкою дослідників, за своєю економічною сутністю, 
інтелектуальний потенціал персоналу адекватний нематеріальним 
(інтелектуальним) ресурсам, тому що утворюється знаннями, навичками, 
вміннями, досвідом, компетенціями, здібностями тощо. Його зовнішніми 
проявами є результати інтелектуальної та інноваційної діяльності персоналу в 
вигляді відповідно інтелектуальної та інноваційної продукції. При цьому 
безсумнівним є те, що даний потенціал невід’ємний від його носія - персоналу 
(на індивідуальному і колективному рівнях). 

У контексті даного дослідження інтелектуальний потенціал персоналу 
інноваційного підприємства ідентифікований як сукупність характеристик 
персоналу (якісних і кількісних), що визначають рівень його інтелектуальних 
можливостей, що обумовлюють формування інноваційного потенціалу 

Інтелектуалізація персоналу  Інтелектуальний потенціал 
персоналу  

Предметом інтелектуалізації персоналу є інтелектуальне 
вдосконалення персоналу як колективного суб'єкта процесу інновацій 
і підвищення ефективності використання інтелектуальних ресурсів 

працівників в інноваційних цілях розвитку підприємства 

по відношенню до 
інноваційної діяльності 

інфраструктурний сервіс-
процес відтворення 

інтелектуального потенціалу 
персоналу як колективного 

суб'єкта інновацій 

Сукупність характеристик 
персоналу (якісних і кількісних), 

що визначають рівень його 
інтелектуальних можливостей.  

В кінцевому рахунку, - це 
потенціал індивідуумів-

професіоналів, що взаємодіють в 
процесі трудової діяльності, 

похідний, перш за все, від знань і 
компетенцій працівників 
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трудового колективу (ресурсний підхід), що використовується в руслі 
досягнення результатів, визначених стратегічними цілями підприємства. Таким 
чином, інтелектуальний потенціал персоналу розглядається у вигляді ресурсної 
підстави інноваційного потенціалу колективу працівників, формує 
інтелектуально-інноваційний профіль персоналу, що відображає його 
інноваційні компетенції. Підсумок цього знаходить вираз у трудовому 
потенціалі інноваційного підприємства. 

Стан інтелектуального потенціал персоналу, що відповідає тій чи іншій 
його формі в залежності від її характеру впливає на управлінський результат 
розвитку інтелектуалізації персоналу інноваційних підприємств. До таких форм 
відноситься: ступінь залучення в інноваційний проект; ступінь реалізації в 
інноваційному проекті; категорія працівників; підхід до оцінки 
інтелектуального потенціалу персоналу; тимчасові орієнтири використання в 
інноваційному проекті; організаційно-правова форма інноваційного 
підприємства; базовий стан інноваційного підприємства. 

Для дослідження і управління розвитком інтелектуалізації персоналу як 
інфраструктури відтворювального процесу по відношенню до інноваційній 
сфері підприємства, всі представлені форми стану інтелектуального потенціалу 
є принципово значущими. 

Якісний стан інтелектуального потенціалу персоналу в даний момент і в 
перспективі формує його структура як сукупність відносно стійких і 
взаємопов'язаних компонентів складу, які перебувають у певних відносинах 
впливу друг на друга, а також - у взаємозв'язках із зовнішнім і внутрішнім 
середовищем підприємства [3,6]. Так, В. А. Співак [6] до основних структурних 
компонентів інтелектуального потенціалу трудового колективу відносить: 
професійні знання і вміння, що визначають виробничу компетентність 
(кваліфікаційний потенціал); працездатність (психофізіологічний потенціал); 
інтелектуальні здібності (науковий, творчий потенціал); здатність до співпраці, 
взаємодії (комунікативний потенціал); здатність стати «маяком» для інших 
(лідерський потенціал). В результаті формується сукупна можливість трудового 
колективу з виконання виробничих функцій, заснованих на високому 
інтелектуальному потенціалі працівників. 

Інші дослідники, зокрема, О. І. Антипова і С. Д. Сиротюк [1] та                            
А. Ф. Мартинов [4], відзначають, що до дослідження інтелектуального 
потенціалу необхідно підходити з позиції багаторівневості, виділяючи 
інтелектуальний потенціал суспільства, території, організації, людини, тому що 
кожен з представлених рівнів має властиві лише йому особливості формування, 
розвитку, використання. Причому, будь-який рівень інтелектуального 
потенціалу залежить від стану і динаміки компонент не тільки даного, а й 
інших рівнів, тобто характерно постійне «перетікання» рівнів один в одного, 
що в свою чергу ускладнює вирішення питання про компонентах потенціалу 
інтелекту. 

Таким чином, інтелектуалізація персоналу інноваційного підприємства в 
процесі управління схильна до впливу складного впливу чинників екзогенного 
та ендогенного походження. У процесі управління необхідна оцінка сукупного 
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факторного впливу з метою нейтралізації, ослаблення або посилення його 
впливу на необхідну траєкторію динаміки інтелектуального потенціалу 
персоналу у відтворювальному процесі. 

Для підвищення ефективності управління розвитком інтелектуалізації 
персоналу необхідне розуміння характеру динаміки інтелектуального 
потенціалу персоналу в інноваційному процесі, обумовленого факторним 
впливом. 

Спираючись на практичний досвід, можна стверджувати, що 
інтелектуальний потенціал персоналу нарощується особливо швидкими 
темпами на початкових стадіях інноваційного процесу, потім зростання 
сповільнюється, рівень інтелектуального потенціалу стабілізується. 

Висновки.  
Управління розвитком інтелектуалізації персоналу для інноваційних 

підприємств стає неминучою необхідністю, обумовлюючи інноваційну 
активність підприємства і його конкурентоспроможність на основі 
забезпечення необхідного відтворювального рівня інтелектуальних 
можливостей персоналу, розвитку його інноваційної компетенції. Отже, 
інноваційне підприємство має розглядати управління розвитком 
інтелектуалізації персоналу як постійний стратегічний пріоритет в управлінні 
персоналом і як умову досягнення високих економічних показників. Причому, 
сучасні господарюючі суб'єкти вже сьогодні стикаються з проблемою 
вдосконалення організації управління розвитком інтелектуалізації персоналу, 
орієнтованого на інноваційний результат. 

Сукупним результатом досліджень теоретичного характеру є доповнення 
сучасної теорії управління персоналом новими елементами, що розвивають її на 
основі сучасних тенденцій теорії інновацій, інноваційних підприємств, 
компаній, що розкривають істотні залежності стійкого характеру, визначаючих 
зміст, логіку і механізм вирішення проблем управління розвитком 
інтелектуалізації персоналу інноваційних підприємств.  
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Abstract: the paper substantiates the specifics of the economic nature of the 

intellectualization of personnel as an object of management, its conditionality to the mutually 
reinforcing levels (individual and collective) of the intellectual potential of personnel, passive and 
active forms of its state in relation to the innovation process. The non-standard factorial influence 
in the subject area of research, which is associated with the special importance of the role of its 
factor component that forms the intellectual level of employees, is transformed into the level of 
intellectual capabilities of the workforce in the innovation sphere. 
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Анотація. У багатьох країнах питання санації чи ліквідації підприємства стало 

займати чільне місце в науковому дослідженні, адже вихід низки компаній з кризового стану 
впливає на всю економіку держави. Недосконалість національного законодавства, 
відсутність належного фінансування санації, дефіцит кваліфікованих кадрів у сфері 
відновлення платоспроможності підприємств часто призводить до того, що більшість 
платоспроможних підприємств банкрутує. Тому у статті було розглянуто комплекс 
питань, що стосуються процедури оздоровлення підприємств, здійснено аналіз зарубіжної 
практики щодо санаційної процедури, розроблено конкретні пропозиції застосування 
міжнародного досвіду в Україні. 

Ключові слова: криза, неплатоспроможність підприємств, банкрутство, ліквідація 
підприємств, санація. 

Вступ. На сьогодні в умовах економічної, політичної та соціальної 
нестабільності спостерігається зростання кількості неплатоспроможних 
підприємств, які мають високий потенціал до відновлення своєї діяльності. В 
усьому світі санація вважається ефективним методом, який спрямований на 
виведення суб’єктів господарювання з кризового стану. Однак вибір між 
ліквідацією та санацією підприємства є надзвичайно складним, оскільки 
неефективні оздоровлюючі заходи можуть призвести до додаткових втрат.  

Після прийняття Закону України “Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом” [1] та Постанови “Про затвердження 
Положення про порядок проведення санації до порушення провадження у 
справі про банкрутство” [2] в Україні були закладені основи для вирішення 
питання ліквідації та фінансового оздоровлення підприємства, однак, вони все 
ще потребують доопрацювання. Тому вивчення зарубіжної практики та її аналіз 
є важливою передумовою для вдосконалення нормативно-правового 
регулювання в сфері банкрутства підприємств.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Проблема оздоровлення неплатоспроможності підприємства є об’єктом 

пильного вивчення, зокрема, в дослідження таких зарубіжних та українських 
вчених як В.Д. Базилевич, К.В. Багацька, Т. М. Білоконь, Г.В. Булкот,          
Ю.М. Великий, Дж. Вестбрук, Г.П. Голубнича, В.І. Грачов, Н.О. Гура,         
Н.М. Дащенко, Г.А. Дорощук, О.І. Копилюк, І.П. Косарева, О.В. Маковоз,    
Т.Г. Мельник, Л.І. Лачкова, К.А. Мараховська, О.О. Терещенко, В.В. Цурик, 
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В.Г. Швець та інші. Проте деякі питання щодо санаційної процедури на 
сьогодні залишаються все ще недостатньо вивченими та потребують 
подальшого доопрацювання. 

Метою статті є дослідження зарубіжного досвіду щодо процесу 
відновлення платоспроможності підприємств та аналіз можливостей його 
застосування в Україні. 

Виклад основного матеріалу. 
Ефективна діяльність підприємств є запорукою економічної та соціальної 

стабільності держави. Влада повинна проводити лояльну політику щодо 
підтримки підприємництва, оскільки збиткова діяльність компаній негативно 
відображається на державному бюджеті. Неплатоспроможність однієї фірми 
тягне за собою низку неплатоспроможностей, оскільки не виконуючи свої 
зобов’язання підприємство впливає на своїх кредиторів. Таким чином, у 
суб’єктів господарювання, взаємопов’язаних з боржником, з’являється 
сумнівна (безнадійна) дебіторська заборгованість, що призводить до нестачі 
ліквідних коштів. Так прослідковується низка взаємозалежностей, які мають 
негативні наслідки. Здавалось би, що криза одного підприємства не має  
значного впливу на цілісну економіку держави, однак воно впливає на 
фінансовий стан  інших суб’єктів господарювання, знижуючи надходження до 
державного бюджету. 

Відповідно до щорічного рейтингу легкості ведення бізнесу “Doing 
Business 2017” Україна посіла 76 місце (табл.1), що на  7 сходинок вище, ніж в 
2016 році. Результати даного дослідження свідчать про покращення правил 
ведення бізнесу. Однак, варто зауважити, що даний індекс базується на десяти 
внутрішніх індикаторах, одним з яких є “закриття підприємства”, за яким 
Україна посіла 149 місце в рейтингу. Даний індикатор свідчить, що українське 
законодавство має певні недоліки щодо регулювання припинення діяльності 
підприємств. 18 жовтня 2018 року Верховною Радою було прийнято Проект 
Кодексу України з процедур банкрутства [3] щодо здійснення перших кроків з 
напрямку удосконалення процедур припинення діяльності підприємства та 
відновлення платоспроможності. 

Таблиця 1  
Рейтинг легкості ведення бізнесу “Doing Business 2017” 

Країна globalRank Розпочинання 
бізнесу  

Закриття 
підприємства 

Нова Зеландія 1 1 32 
Сінгапур 2 6 27 

Данія 3 34 7 
Республіка Корея 4 9 5 

САР, Гонконг, Китай 5 3 43 
США 6 49 3 

Великобританія 7 14 14 
Норвегія 8 19 6 
Україна 76 52 149 

Джeрeлo: cклaдeнo aвтoрoм нa ocнoвi дaних [4]. 
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Ключовим питанням на початку кризової ситуації на підприємстві є 
питання вибору ліквідаційної чи санаційної процедури. Діюче законодавство 
кожної держави (табл. 2)  має свої особливості, однак є країни (наприклад, 
Франція, Німеччина, Мексика), які застосовують унітарний підхід, що 
передбачає собою встановлення проміжного періоду для перегляду перспектив 
бізнесу, перш ніж прийняти рішення про ліквідацію чи санацію підприємства; 
та країни, які відмовилися від унітарного підходу. Особливістю останніх є те, 
що суд та учасники повинні вимагати початок санаційного процесу самостійно, 
якщо фінансовий стан підприємства схильний до відновлення.  

Очевидно, що санація може бути або не може бути досягнута. Оскільки, 
оздоровчий процес міг бути затверджений шахрайським шляхом або 
підприємство може бути не спроможним виконати свої зобов'язання відповідно 
до плану. Водночас не варто недооцінювати всі переваги, які отримає не тільки 
підприємство, але й інші учасники після успішної оздоровчої процедури. 

 
Таблиця 2 

Зарубіжне законодавство з питань банкрутства підприємства   
Країна Закони Найбільш важливі показники 

неплатоспроможності 
1 2 3 

Швеція, 
Бельгія, 
Норвегія 

Акт з банкрутства Боржник не може покрити 
зобов'язання 

Франція Закон "Про банкрутство" Боржник не може покрити 
зобов'язання 

Данія Акт з банкрутства Боржник не може покрити 
зобов'язання 

Литва Закон "Про банкрутство 
підприємств" 

Боржник не може покрити 
зобов'язання 

США Кодекс про банкрутство Боржник не може покрити 
зобов'язання 

Канада Акт з банкрутства та 
неплатоспроможності підприємства  

Боржник не може покрити 
зобов'язання 

Німеччина Закон "Про неплатоспроможність " Боржник не може покрити 
зобов'язання 

Великобританія Акт з неплатоспроможності  Боржник не може покрити 
зобов'язання 

Латвія  Закон "Про неплатоспроможність" Боржник не може покрити 
зобов'язання 

Джeрeлo: cклaдeнo aвтoрoм нa ocнoвi дaних [5]. 
 
Чільне місце займає питання оцінки, саме тому уникнення продажу майна 

суб’єкта господарювання являється поширеним явищем під час процесу 
оздоровлення підприємства. Тобто існує необхідність в коректній оцінці для 
ефективного відновлення компанії.  

Перед початком формальної процедури оцінка важлива для встановлення 
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неплатоспроможності, зокрема, для визначення відповідальності директорів і 
посадових осіб. Забезпечення можливості відкриття офіційного розгляду 
справи. У західних країнах оцінку зазвичай проводять незалежні експерти, 
найняті індивідуальними кредиторами, комітетами кредиторів або 
керівництвом. Як тільки справа розпочата, оцінювання часто є безпосередньо 
важливим для визначення позиції забезпечених кредиторів, доки буде 
запропоновано план санації.  

Слід зазначити важливість створення системи, за допомогою якої 
боржника заохочуватимуть вчасно вдаватися до оздоровчих заходів для 
отримання максимальної вигоди. Але необхідно враховувати усі особливості 
даної процедури й зловживання, які можуть виникнути зі сторони боржника, 
наприклад, деякі неплатоспроможні підприємства можуть занадто рано 
звернутися до санаційних заходів, що призведе до понесення кредиторами 
збитків.  

Міжнародна практика показує, що чим складніша та дорожча санаційна 
процедура, тим більше небажання боржника розпочинати процедуру 
оздоровлення, навіть, коли відновлення платоспроможності досить ймовірне. 
Наприклад, Сполучені Штати Америки мають автоматичну систему допомоги 
неплатоспроможним підприємствам, в той час як європейські країни та країни, 
які раніше були британськими колоніями, проявляють опір до автоматичного 
режиму, який, на їхню думку, тимчасово перешкоджає виконанню прав 
кредиторів. Необхідно визнати певні культурні особливості, які слід брати до 
уваги. В усій Європі, навіть якщо надаються кошти для проведення санації, 
судочинство буде наполягати на задоволенні вимог кредиторів. Тільки у 
Великобританії були внесені певні зміни щодо автоматичної системи допомоги 
неплатоспроможним підприємствам без санкцій суду, хоча навіть ця реформа 
була забезпечена певними обмеженнями. 

Культура оздоровлення неплатоспроможних підприємств в Європі менш 
розвинена, ніж у Сполучених Штатах. Структура режиму оздоровлення 
неплатоспроможного підприємства в Європі є обширною, але варто додати, що 
в процесі реабілітації беруть участь незабезпечені кредитори та акціонери. 
Таким чином не завжди варто очікувати значного прибутку від санаційного 
процесу, тобто в деяких випадках дана процедура може призвести тільки до 
витрати часу та грошей. 

У Великобританії стверджують, що права кредиторів на ліквідні активи 
компанії є головною перешкодою для активної участі незабезпечених 
кредиторів та акціонерів у процесі санації. Однак є і опоненти даного 
твердження, які вважають, що ці права нехтують багатьма особливостями 
підприємства (такими як створенням комітетів кредиторів, вимогами щодо 
повноти інформації) під час процесу реабілітації підприємства в 
Великобританії та інших країніх західної Європи. Тобто в даному випадку 
правова та комерційна культура посідає чільне місце при реалізації процесу 
санації.  

Санаційний режим Сполучених Штатів Америки зазнав великого 
скептицизму зі сторони фінансових установ Західної Європи. Ймовірно, що 
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процедура оздоровлення є недостатньо зрозумілою, тому вона не отримала 
практичного впровадження. Малоймовірно, що запровадження принципів 
Глави 11 Кодексу про банкрутство Сполучених Штатів Америки в Європі може 
зазнати успіху. Ситуація може змінитися тільки при умові здійснення строгого 
контролю виконання принципів глави 11 зі сторони урядів. Система санаційних 
заходів, яка дуже схожа на запропоновану США, була запроваджена в 
Німеччині в 1949 році, але не існує достатньої інформації про те, як вона 
працює. Не зважаючи на ряд очевидних "історій успіху", з упевненістю не 
можна сказати, що цей новий санаційний режим повністю прийнятий 
спеціалістами з питань неплатоспроможності підприємств. 

Основною відмінністю між системою США та Німеччини є те, що остання 
відкидає необхідність в менеджменті на чолі з адміністратором з самого 
початку. Оскільки, Німеччина дотримується унітарного підходу, то період 
огляду бізнесу становить до трьох місяців, щодо вирішення чи ліквідації або 
проведення санаційної процедури на підприємстві. У цілому, питання того чи 
збереже інвестор свій капітал залежатиме від погодженого плану, який 
знаходиться в руках кредиторів. 

Основними чинниками успіху оцінки перспектив бізнесу є два питання: 
хто буде проводити оцінку і яка інформація буде доступною органу чи особі, 
що відповідає за оцінку. Законодавче врегулювання конфлікту між 
кредиторами - лише частина процесу. Складність завдання полягає в 
запровадженні єдиного ліквідаційного режиму з відпрацьованою санаційною 
процедурою. Реформатори та спеціалісти з питань неплатоспроможності 
підприємств повинні враховувати, що їх реалізація матиме місце тільки якщо 
кредитори, кваліфіковані судді, юристи та фахівці у сфері банкрутства будуть 
належним чином виконувати свої повноваження. Законодавче реформування в 
Азії після фінансової кризи в 1997 році наочно підтвердило це. Не зважаючи на 
високий рівень законодавчої бази щодо санаційної процедури, в Азії так і не 
зросла кількість справ з успішним оздоровленням неплатоспроможних 
підприємств. Проте азіатський досвід демонструє, що, можливо, 
найважливішим елементом процесу розробки ефективної корпоративної 
системи порятунку є встановлення неформальної, позасудової санаційної 
процедури. 

Висновки та перспективи. 
Оскільки, закони про банкрутство значно відрізняються у всьому світі і це 

є технічно важкою областю дослідження, не можливо буде досягти 
універсального рішення для кожної країни, принаймні протягом найближчого 
часу. Кожна держава має певні культурні особливості, які варто враховувати 
під час внесення змін до законодавства, в тому числі і до українського. Однак 
глобалізований ринок ХХI століття вимагає від кожної держави удосконалення 
законодавчої бази, в тому числі в питаннях відновлення платоспроможності 
підприємств. Так Україна вже здійснює перші кроки, прийнявши 18 жовтня 
2018 року Проект Кодексу з процедур банкрутства [3] відповідно до якого 
Україна в першу чергу займає позицію погашення вимог кредиторів. 
Відповідно до прийнятого Кодексу можна виділити наступні позитивні 



 Том 3. Выпуск 11                                                                                                                                          Экономика 

Научный взгляд в будущее                                                                                          ISSN 2415-766Х (P) / 2415-7538 (O) 31 

впровадження: 
- покращення умов участі у процедурах банкрутства забезпечених кредиторів, а 
саме: надання забезпеченим кредиторам право ініціювати справу про 
банкрутство; 
- удосконалення механізмів позасудового врегулювання, зокрема, досудової 
санації; 
- спрощення ініціювання процедур банкрутства як для кредиторів, так і для 
боржника; 

- створення умов для скорочення тривалості судових процедур, зокрема: 
скорочення кількості судових рішень, що підлягають оскарженню, об’єднання 
мирової угоди та санації в єдину процедуру; 

- удосконалення положень закону, що стосуються продажу активів 
боржника; продаж майна банкрутів планується здійснювати виключно на 
електронному аукціоні через єдину систему. 

Крім того, в Проект Кодексу ще вносяться поправки, тому хотілось би 
надати наступні пропозиції щодо його удосконалення спираючись на 
проаналізовані підходи зарубіжної практики:  

1. Обмежити кількість скликань Зборів кредиторів. Відповідно до Кодексу 
вони можуть проводитися тричі, що в свою чергу збільшує час та витрати 
ліквідаційної процедури.  

2.  Розробити механізми регулювання обов’язкової оплати витрат на 
забезпечення судових процедур та роботи арбітражних керуючих.  

3. Oновити застарілу термінологію. Нова галузь права потребує 
застосування спеціалізованої галузевої термінології. Наприклад, такі поняття  
як “арбітражний” керуючий, “арбітражний” процес та система “арбітражних” 
судів вже давно застаріли. У законодавствах інших країн застосовуються 
терміни «конкурсний керуючий», «зовнішній керуючий» або «антикризовий 
керуючий». 

Таким чином, ухвалення Верховною Радою в другому читанні Кодексу 
України з процедур банкрутства удосконалить нормативно-правове 
забезпечення процесу оздоровлення підприємства та підніме Україну з 149 на 
більш привабливу позицію в рейтингу Doing Business. За напрямком 
«Вирішення неплатоспроможності» очікується, що Україна отримає 9 позицію 
у загальному рейтингу легкості ведення бізнесу. 
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Abstract. The issue of corporate liquidation or rehabilitation began to occupy a major place 

in scientific researches around the world. Because rehabilitation of many companies affects the 
entire economy of the state. The imperfection of national legislation, the lack of adequate funding 
for rehabilitation procedure, the shortage of qualified personnel in the area of insolvency law often 
lead to the fact that most solvent enterprises become bankrupt. Therefore, the scientific article is 
devoted to analyzing world practices of a corporate rehabilitation procedure. The scientific study 
showed the importance of improving national law. There were developed concrete propositions of 
using international experience in Ukraine.   
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Аннотация. В экономически развитых странах действуют государственные 

стандартные положения составления бухгалтерской отчетности, дополняемые 
системами оценочных финансовых показателей, учитывающих национальные особенности. 

В статье рассмотрены системы показателей финансовой отчетности экономически 
развитых государств. В ходе исследования выявлены общие и специфические черты 
составления бухгалтерской отчетности в рассмотренных странах и выделена основная 
особенность составления финансовой отчетности. 

Ключевые слова: финансовая отчетность, пользователи финансовой отчетности, 
бухгалтерский баланс, оценочные финансовые показатели. 

Вступление. 
Важной тенденцией в финансовой литературе является стремление 

гармонизировать бухгалтерский учет и более широко использовать достижения 
одних стран в практике составления финансовой отчетности других на базе 
Международных стандартов финансовой отчетности. Изучение особенностей 
составления бухгалтерской отчетности других стран позволяет 
совершенствовать национальную систему учета. Качественное состояние 
финансовой отчетности каждой страны, развивавшейся как совокупность 
национальных учетных систем, определяется в большей степени 
историческими традициями и постоянно совершенствуется. Анализ развития 
различных систем показателей финансовой отчетности говорит о том, что 
наиболее состоявшиеся в экономическом развитии страны имеют наиболее 
высокий уровень развития финансовой отчетности [1]. 

Основной текст. 
Основной целью финансовой отчётности является предоставление 

информации о результатах деятельности и изменении финансового состояния 
компании. Отчётность должна содержать информацию об активах и 
обязательствах компании, о результатах операций, событиях и обстоятельствах, 
которые изменяют активы и обязательства. Эта информация нужна широкому 
кругу пользователей при принятии экономических решений. Основные 
составляющие финансовой отчетности (баланс, отчет о прибылях и убытках и 
примечания к ним) разных стран совпадают, поскольку задачи, поставленные 
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перед финансовой отчётностью, в различных системах бухгалтерского учёта, 
одни и те же.  [1]. 

Однако, к пользователям финансовой отчетности предприятия относятся 
физические или юридические лица, заинтересованные в информации о его 
деятельности. Их можно разделить на две категории: внутренние и внешние 
пользователи финансовой отчетности. 

Внутренние пользователи — это управленческий персонал, принимающий 
различные экономические и финансовые решения в деятельности предприятия. 
Например, на базе финансовой отчетности составляется финансовый план 
предприятия на следующий год, разрабатывается производственная, 
ассортиментная и ценовая политика, решаются вопросы о целесообразности 
привлечения кредитов и т.д. 

Внешние пользователи — это лица, непосредственно заинтересованные в 
деятельности предприятия (собственники, инвесторы, кредиторы, партнеры, 
налоговые органы, служащие), и лица, опосредованно заинтересованные в ней 
(аудиторские службы, консультанты, регистрирующие и законодательные 
органы, юристы, пресса, профсоюзы) [2]. 

Основное требование, предъявляемое к финансовой отчетности, 
заключается в том, чтобы она была полезной и могла удовлетворить все 
информационные потребности пользователей. Эта информация нужна 
широкому кругу пользователей при принятии экономических решений. Следует 
заметить, что задачи, поставленные перед финансовой отчётностью, в 
различных системах бухгалтерского учёта, совпадают. То есть и основные 
составляющие финансовой отчетности (баланс, отчет о прибылях и убытках и 
примечания к ним) совпадают. 

По данным (табл. 1 и 2) мы видим, что система показателей финансовой 
отчетности имеет определенный базис, который одинаков во всех странах, но 
при этом, обращает на себя внимание тот факт, что в каждой стране имеются 
особенные показатели, ориентированные на конкретных пользователей, 
приоритетных в данной стране. 

Таблица 1. 
Типы систем финансовой отчётности 

1. Ориентированных на внутренних 
пользователей 

2. Ориентированных на внешних 
пользователей 

1.1. На работников 
и 
клиентов компании 
(Характерно для 
Великобритании, 
Австралии, 
Новой Зеландии) 

1.2. На кредиторов 
и 
инвесторов 
(Характерно для 
США, 
Канады) 

2.1. На 
национальную 
систему 
счетоводства 

(Характерно 
для 
Франции, 
Бельгии, Испании) 

2.2. На  
государство, 
регулируются 
законом 

(Характерно  
для 
Германии, 
Японии) 

Авторская разработка 
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Таблица 2. 
Состав финансовой отчетности 

Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках 

Тип 1.1. 
Заключение 
аудитора, 
подписанное 
аудитором;  
отчет директора; 
примечание к 
отчетности; 
сводный отчет по 
требованию 

Тип 1.2. 
Отчет о накопленной 
нераспределенной 
прибыли; отчёт об 
изменениях капитала; 
отчёт о движении 
денежных средств; 
пояснительная 
записка;  
заключение 
аудиторской фирмы 

Тип 2.1. 
Отчёт 
об использовании 
прибыли; 
отчёт 
руководителя, 
пояснения 

Тип 2.2. 
Пояснительная 
записка; 
отчёт руководства 
компании о 
перспективах 
развития 
(годовой 
отчетностью 
занимаются 
независимые 
аудиторы) 

Авторская разработка 
 
Так, согласно традициям США, финансовая отчетность должна 

обеспечивать реальных и потенциальных инвесторов, кредиторов и иных 
пользователей информацией, необходимой для принятия обоснованных 
инвестиционных, кредитных и других решений. Оставшиеся пользователи 
информации (работники, клиенты компании и государство) являются 
второстепенными пользователями финансовой отчетности. Поэтому в этой 
стране существует практика представления финансовой отчетности в виде 
ярких буклетов и журналов. [3] 

В европейских странах особая роль уделяется государственным органам. 
Правила составления финансовой отчетности Франции разработаны таким 
образом, чтобы формировать информацию для национальной системы 
счетоводства, посредством которой государство контролирует экономику. [4] 

В Японии и Германии отчетность ориентирована на удовлетворение 
информационных потребностей налоговых и иных органов государственного 
регулирования. Она четко регламентирована законом и всегда содержит отчет 
независимых аудиторов. [5] 

Анализ развития систем показателей финансовой отчетности разных стран 
показывает, что для решения некоторых национальных проблем мы можем 
воспользоваться иностранным опытом и перенять некоторые особенности 
составления финансовой отчетности. Так, например, в России менее 1% 
потенциально успешных компаний привлекают капитал, выпуская акции, а 
остальная часть компаний ищут субсидий у государства. Переняв практику 
ориентации финансовой отчетности на инвесторов и кредиторов у США, мы 
могли бы решить проблему недостатка информации и облегчить для 
акционеров принятие решений о продаже/покупке акций [6]. 
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Заключение и выводы. 
Рассмотрев особенности составления финансовой отчетности 

экономически развитых стран и выявив взаимосвязь состава бухгалтерской 
отчетности и пользователей, мы сделали вывод, что система показателей 
финансовой отчетности выстраивается в зависимости от пользователей, на 
которых она ориентирована. 

Сравнительный анализ систем финансовых показателей некоторых стран 
показал, что переход всего мира на единую систему финансовой отчетности 
вовсе не утопия, а вполне достижимая цель. Для того, чтобы соответствовать 
уровню экономического развития передовых стран, развивающимся странам 
следует совершенствовать свою систему финансовых показателей, 
ориентируясь на опыт этих стран, не игнорируя и свои национальные 
особенности. 
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Abstract. The desire to harmonize accountancy and to use some countries achievement in 

practice of other countries financial reporting’s drafting based on International Financial 
Reporting Standards has become an important trend recently. It should be noted that the objectives 
which are set for financial reporting in different accounting statements are the same. It means that 
the main features of financial reporting such as balance, profit and loss reporting and endnotes for 
them are also the same. The users of financial reporting can be divided into two categories of 
internal and external users. The main requirement that is charged to the financial reporting is its 
usefulness for users. There is an implementation of a comparative analysis of accounting 
statements’ principles of building in some countries in this article. General and specific features of 
accounting statements’ drafting in these countries were identified during the research as well as the 
system of financial reporting rates in every country is built depending on users on which it is 
focused on. 

Key words: financial reporting, users of financial reporting, financial statements, estimated 
financial indicators. 
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Аннотация. В работе рассматривается специфика применения Международного 
стандарта финансовой отчетности (IAS) 38 "Нематериальные активы" в 
сельскохозяйственных организациях. Авторами исследованы теоретико-методические 
положения и даны практические рекомендации, связанные с идентификацией и признанием 
отдельных видов нематериальных активов сельскохозяйственных организаций, их 
первоначальной оценкой, определением суммы амортизационных отчислений и периодом их 
начисления. Правильная оценка, учет и отражение в бухгалтерской финансовой 
отчетности нематериальных активов  позволит повысить достоверность отчетности в 
условиях гармонизации отечественной и международной систем учета. 

Ключевые слова: нематериальный активы, международные стандарты финансовой 
отчетности, сельскохозяйственные организации.  

Вступление. 
Актуальной проблемой современной экономики является адаптация 

отечественной системы учета к требованиям Международных стандартов 
финансовой отчетности (МСФО). В составе имущества многих крупных 
сельскохозяйственных организаций имеются сорта, гибриды 
сельскохозяйственных культур, породы сельскохозяйственных животных, 
выведенные самостоятельно или приобретенные у специализированных 
организаций. Данное имущество учитывается в составе нематериальных 
активов и должно отражаться в учете и отчетности в соответствии с 
требованиями МСФО (IAS) 38 "Нематериальные активы". 

Основной текст В МСФО (IAS) 38 "Нематериальные активы" [2] дано 
общее понятие, согласно которому нематериальный актив - идентифицируемый 
немонетарный актив, не имеющий физической формы. 

Для признания актива в качестве нематериального он должен отвечать 
ряду требований (рис. 1). 

Сорта растений и породы животных должны быть зарегистрированы в 
Государственном реестре охраняемых селекционных достижений. Если сорт 
находится в реестре, то это дает право размножать, при соблюдении 
карантинных требований ввозить и в соответствующих регионах продавать 
семена и посадочный материал сорта. Семенные посевы (насаждения) данных 
сортов подлежат апробации, а на семена выдается сертификат, 
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удостоверяющий их сортовую принадлежность, происхождение и качество. 
 

 
Рис. 1. Критерии признания нематериальных активов 

 
Наличие юридических прав на получение будущих экономических выгод 

подтверждается наличием надлежаще оформленных документов, 
подтверждающих существование самого актива и права данной организации на 
результат интеллектуальной деятельности, например, патенты, свидетельства и 
т.п. 

Следует отметить, что возможность получения экономическим субъектом 
подобных экономических выгод определяется на основании 
профессионального суждения, подкрепленного соответствующим 
обоснованием. Например, селекционное достижение связано с основной 
деятельностью сельскохозяйственной организации – производство 
растениеводческой и (или) животноводческой продукции. Использование, 
нового сорта позволит повысить урожайность, валовой сбор, качество 
продукции, что повлечет увеличение цены продажи, а, следовательно, и общей 
суммы выручки. Отвечающий всем критериям актив признается 
нематериальным активом, и он должен быть оценен по первоначальной 
стоимости, порядок определения которой зависит от способа поступления 
актива в организацию (рис. 2). 
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Рис. 2. Состав первоначальной стоимости нематериальных активов в 

зависимости от способа получения 
 
Как видно из рисунка 2, независимо от способа приобретения 

нематериального актива в его первоначальную стоимость включаются затраты 
на вознаграждение работникам.  

Например, в случае с селекционными достижениями, необходимо 
определить и закрепить процент заработной платы сотрудников, которая будет 
относиться на затраты по созданию селекционного достижения. В первичном 
документе, в котором отражается начисление заработной платы необходимо 
отдельно указывать сумму заработной платы, относящуюся к созданию 
селекционного достижения.  

Как пишет Шадрина М.А. [3] "…если агроном работает над несколькими 
сортами, то необходимо закрепить в учетной политике порядок распределения 
расходов на основе экспертного подхода к планированию. Если трудоемкость 
селекционных работ примерно одинакова, то можно затраты разделить 
равномерно, если же нет, то с учетом коэффициента трудоемкости". 

Если селекционное достижение создается самой организацией, то в 
первоначальную стоимость нематериального актива включаются выплаты, 
необходимые для регистрации юридического права.  

Например, размеры пошлин определены исходя из расходов: на 
регистрацию заявки на выдачу патента на селекционное достижение), 
проведение ее предварительной экспертизы и публикацию информации о 
заявке в официальном бюллетене – 660 рублей; экспертизу селекционного 
достижения на новизну - 330 руб.;  испытание селекционного достижения на 
отличимость, однородность и стабильность – 5280 рублей. 

Нематериальные активы подлежат амортизации. Согласно требованиям 
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МСФО (IAS) 38 "Нематериальные активы" экономический субъект должен 
определить три параметра амортизации нематериальных активов (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Параметры амортизации согласно требованиям МСФО (IAS) 38 
"Нематериальные активы" 

Параметр 
амортизации Содержание параметра 

срок 
полезного 
использован
ия и срок 
амортизации 

Пример факторов, от которых зависит порядок определения 
срока полезного использования: 
• предполагаемое использование этого актива 

организацией и способность другой руководящей команды 
эффективно управлять этим активом 
• техническое, технологическое, коммерческое и другие 

типы устаревания 
• стабильность отрасли, в которой функционирует 

указанный актив, и изменения рыночного спроса на 
продукты или услуги, произведенные активом 
• уровень затрат на поддержание и обслуживание 

данного актива, требуемых для получения ожидаемых 
будущих экономических выгод от этого актива, а также 
способность и готовность организации обеспечить такой 
уровень затрат 
Начисляется по нематериальным активам с конечным сроком 
полезного использования 

способ 
амортизации 

• линейный способ; 
• способ уменьшаемого остатка; 
• пропорционально объему продукции (работ, услуг) 

порядок 
определения 
ликвидацио

нной 
стоимости 

Расчетная оценка ликвидационной стоимости актива 
основывается на сумме, которую можно возместить от его 
выбытия исходя из цен, превалирующих на дату указанной 
оценки и относящихся к продаже аналогичных активов, 
которые достигли конца срока полезного использования и 
эксплуатировались в условиях, аналогичных условиям, в 
которых будет эксплуатироваться данный актив 

 
По мнению Котовой К.Ю. и Морозовой Ю.М. [3], в основу выбора способа 

начисления амортизации должно быть положено "выявление функциональной 
роли конкретного нематериального актива в процессе производства и 
реализации тех продуктов или услуг, в генерации которых данные активы 
заняты, а именно: 

- линейный способ начисления амортизации целесообразно применять для 
тех нематериальных активов, которые в процессе эксплуатации с меньшей 
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вероятностью принесут экономические выгоды; 
- способ уменьшаемого остатка - один из методов ускоренной 

амортизации, поэтому его целесообразно применять для тех нематериальных 
активов, срок полезного использования которых определяется исходя из 
продолжительности применения данных активов в функционировании 
хозяйствующего субъекта; 

- для применения способа начисления амортизации пропорционально 
объему выпущенной продукции необходимо спланировать объем продукции 
(услуг), которые будут произведены или реализованы с использованием 
конкретного нематериального актива (например, стоимость патента рассчитана 
на выпуск определенного количества продукции) ". 

По такому виду активов, как сорта или гибриды, а также породы животных  
целесообразно применять способ начисления амортизации пропорционально 
объему продукции, так как по нему с высокой степенью достоверности 
возможно спланировать объем продукции, которая будет произведена. 

Срок амортизации и метод амортизации нематериального актива должны 
не реже, чем один раз в год анализироваться на предмет возможного 
пересмотра. 

Например, в случае, если получен новый гибрид с более высокой 
урожайностью, то срок использования ранее созданного сократится и т.д. 
Анализ на предмет возможного пересмотра должен проводиться с 
обязательным участием эксперта (агронома, селекционера), и его результаты 
должны быть задокументированы. 

Заключение и выводы. 
Были рассмотрены отдельные проблемы применения МСФО (IAS) 38 

"Нематериальные активы" применительно к таким специфичным объектам 
учета сельскохозяйственных организаций как селекционные достижения. 
Авторами сделаны следующие выводы. Рассматриваемый вид нематериальных 
активов отвечает всем перечисленным в МСФО (IAS) 38 "Нематериальные 
активы" критериям признания имущества в составе нематериальных активов. 
Селекционные достижения должны приниматься к учету по первоначальной 
стоимости, порядок определения которой зависит от способа приобретения. 
Авторами даны рекомендации по выбору способа начисления амортизации. 
Поскольку по селекционным достижениям  с высокой степенью достоверности 
возможно спланировать объем продукции, которая будет произведена, то 
целесообразно начислять амортизацию способом начисления амортизации 
пропорционально объему выпущенной продукции. 
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Abstract. Some problems of the application of IAS 38 Intangible Assets in relation to such 

specific accounting objects of agricultural organizations as breeding achievements were 
considered. The considered type of assets meets all the criteria for the recognition of intangible 
assets listed in IAS 38 Intangible Assets. Breeding achievements should be taken into account at 
historical cost, the procedure for determining which depends on the method of acquisition. 

The authors made recommendations on the choice of depreciation method. Since it is possible 
to plan the volume of products that will be produced for breeding achievements with a high degree 
of accuracy, it is advisable to charge depreciation using the depreciation method in proportion to 
the volume of output. The amortization period and the amortization method of an intangible asset 
should be analyzed at least once a year for a possible revision, and its revision results should be 
documented. 

Key words: intangible assets, international financial reporting standards, agricultural 
organizations. 
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Аннотация. В статье рассматривается дебиторская и кредиторская  

задолженности, как объект бухгалтерского учета. Исследуя содержательную сущность 
реальной, сомнительной, спорной и безнадежной видов задолженности, можно сделать 
попытку их соотнесения с отдельными видами активов – «мнимых» и «скрытых», что 
позволяет сделать вывод об ошибочности включения задолженности с истекшим сроком 
исковой давности в состав безнадежной задолженности и, как следствие, «мнимых» 
активов. 

Ключевые слова: задолженность, дебиторская задолженность, кредиторская 
задолженность, реальная, сомнительная, спорная, безнадежная задолженность, скрытые 
активы, мнимые активы.  

Вступление. Исследуя содержательную сущность реальной, 
сомнительной, спорной и безнадежной видов задолженности, можно соотнести 
их с отдельными видами активов – «мнимых» и «скрытых», что позволяет 
сделать вывод об ошибочности включения задолженности с истекшим сроком 
исковой давности в состав безнадежной задолженности и, как следствие, 
«мнимых» активов. 

Основной текст. Как отмечают некоторые авторы Дорожкина, Н.И., 
Федорова А.Ю., Дроздова, Е.В., Щипицина, Л.Н., наиболее оптимальным 
показателем здорового состояния организации является превышение 
дебиторской задолженности над кредиторской[4, стр.247-269,6, стр. 124–
130]. И оно должно быть достигнуто на разных сроках (годовое, месячное). 

Анализ задолженностей предприятия целесообразно начинать с 
рассмотрения  динамики и состава, при этом рекомендуется детализировать 
краткосрочную и долгосрочную задолженности по их видам. Прежде всего, 
оценивается ликвидность задолженности: объемы, качество (юридические 
права на нее, обременения, обеспечения), простота и скорость превращения 
актива в наличные деньги [2, стр.116].  Информационной базой, 
обеспечивающей проведение данного этапа анализа служит бухгалтерский 
баланс предприятия и примечания к бухгалтерской отчетности. Оптимальным 
периодом для рассмотрения динамики можно считать последние 5 лет 
деятельности предприятия, рассмотрение меньшего срока может дать 
недостаточно информативный результат, большего - нецелесообразно (с учетом 
регулярности проведения анализа, изменений финансового положения 
предприятий в целом, конъюнктуры рынка). 

Безнадежная задолженность (нереальная для взыскания) является одним из 
видов задолженности, выделяемой по классификационному признаку 
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«возможность взыскания задолженности». Дебиторская задолженность по 
данному признаку классифицируется на следующие виды: надежная (реальную) 
задолженность, сомнительная задолженность, спорная задолженность, 
безнадежная (нереальная для взыскания) задолженность. 

Надежная задолженность – это задолженность в пределах срока, 
установленного договором, а также задолженность, обеспеченная залогом, 
поручительством или банковской гарантией [5, стр. 15–16, 1]. Сомнительная 
задолженность. В соответствии с п. 1 ст. 266 НК РФ сомнительным долгом 
признается любая задолженность перед налогоплательщиком, возникшая в 
связи с реализацией товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в случае 
если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не 
обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией[1]. 

Существует множество способов ускорения оборачиваемости дебиторской 
задолженности, примером может служить разработка системы скидок для 
покупателей, краткосрочное банковское кредитование, учет векселей, 
факторинг. Какое именно из этих способов использовать, руководство 
организации решает самостоятельно, исходя из своей кредитной политики, так 
как именно она является основной формой реализации системы управления 
дебиторской задолженностью. Однако, не у всех предприятий есть 
возможность управлять своей дебиторской задолженностью с помощью 
системы скидок или кредита[2, стр.116]. 

Кроме этого у факторинга существует несколько преимуществ[3, стр.267-
269]. 

Основными из них являются: при факторинге все средства предприятия 
используются полностью, а при кредите всегда остается неснижаемый остаток 
на счете; появляется экономия на налоге на прибыль. Так как обычно возникает 
ситуация, когда уплата налога наступает быстрее чем получение средств от 
реализации товара. Факторинг помогает избежать этого.  

Контрагенты, которым должен хозяйствующий субъект, являются 
кредиторами предприятия, т.е. данное предприятие имеет перед ними 
кредиторскую задолженность. Одни из самых частых ошибок в учете 
кредиторской задолженности: аналитический учет недостаточно 
детализирован; недостаточная организация синтетического учета; ошибки при 
инвентаризации задолженности; недочеты при списании данного вида 
задолженности. 

Задолженность хозяйствующего субъекта перед контрагентами может 
возникать в следующих основных случаях: при получении аванса в адрес 
организации за поставку продукции, если организация продукцию не 
поставила; при получении ценностей организацией, в случае если ценности не 
были оплачены, и т.д. 

Рост задолженности хозяйствующего субъекта перед своими кредиторами 
свидетельствует об увеличении зависимости предприятия от заемных средств и 
ухудшении финансового положения и в целом носит негативный характер. 

Кредиторская задолженность образуется, как правило, в той ситуации, 
когда день, например, поступления продукции не совпадает с датой ее оплаты 
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по факту. Наличие такого положения нельзя назвать благоприятным для 
экономического объединения - компании. 

Эффективность оценки задолженности во многом зависит от знаний 
методик анализа и умений их использования на практике. Существующие в 
настоящее время методы финансового анализа в целях управления дебиторской 
и кредиторской задолженность излишне часто используют коэффициентный 
анализ, стараясь подогнать полученные результаты под некие нормативные 
значения либо сравнивая с ними. Не отказываясь полностью от 
коэффициентного анализа, надо больше внимания уделять абсолютным 
показателям, если возможно, корректируя их с учетом фактора времени. 

Заключение и выводы. Рост дебиторской задолженности не всегда 
представляет собой проблему для предприятия. Если оно расширяет 
деятельность, наращивает объем продаж, то увеличивается число покупателей 
и соответственно может возрастать дебиторская задолженность.  

В заключение можно сделать вывод, что основные проблемы, с которой 
часто сталкиваются предприятия в процессе управления дебиторской и 
кредиторской задолженностью – это отсутствие основ, а точнее внутренних 
локальных актов, которые позволили бы эффективно работать с долгами. 
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Abstract. The article considers receivables and payables, as an object of accounting in the 

field of the defense industry.  Investigating the substantive essence of real, dubious, controversial 
and hopeless types of debt, the author makes an attempt to correlate them with certain types of 
assets - “imaginary” and “hidden”, which allows to conclude that it is erroneous to include debt 
with expired limitation period in the composition of bad debt and  as a result, "imaginary" assets. 
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assets, imaginary assets. 
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Анотація. Розглянуто основні складові системи пенсійного забезпечення в Україні. 
Узагальнено основні законодавчі акти які необхідні для створення недержавний пенсійних 
фондів. Визначено етапи розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні. Висвітлені 
переваги та недоліки як загальнообов’язкового державного пенсійного страхування так і 
недержавних пенсійних фондів.  

Ключеві слова: Соціальне страхування, солідарна система, накопичувальна система, 
пенсійна система, недержавні пенсійні фонди, агрострахуванння.  

Вступ. У соціальному плані пенсійне страхування дає змогу захистити 
особисті інтереси фізичних та юридичних осіб і забезпечити соціальну й 
політичну стабільність у суспільстві. Проте, демографічна ситуація, щодо якої 
спеціалісти роблять невтішні прогнози, змушує замислитись над тим, чи 
справді держава спроможна забезпечити належний рівень життя своїм 
майбутнім пенсіонерам. Зміна вікової структури населення, зокрема його 
старіння, та економічна нестабільність країни можуть призвести до того, що за 
15–20 років на кожного працюючого громадянина припадатиме два пенсіонери. 
Втім, у Європі спостерігаються ті ж тенденції, але громадяни країн ЄС вже 
давно роблять пенсійні накопичення самостійно, частково перекладаючи тягар 
відповідальності за гідний рівень матеріального забезпечення людей похилого 
віку з держави на самих громадян та ринкові інститути, насамперед фінансові. 

Виклад основного матеріалу. Страхування є системою особливих 
грошових відносин, що посідають проміжну ланку між фінансовими і 
кредитними відносинами, а тому йому об'єктивно належить особлива роль в 
інфраструктурі ринку. Україна зробила перші кроки з практичної реалізації 
пенсійної реформи: ухвалення законів «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» [1] та «Про недержавне пенсійне забезпечення» [2]/ 
Система пенсійного забезпечення передбачає запровадження трирівневої 
пенсійної системи: перший рівень – солідарна система загальнообов‘язкового 
державного пенсійного страхування, другий рівень – накопичувальна система 
загальнообов‘язкового державного пенсійного страхування та третій рівень – 
недержавне пенсійне забезпечення (рис. 1). 

На обліку в Пенсійному фонді України станом на 1 січня 2018 року 
перебувало 11711,3 тисячі пенсіонерів, що на 244,9 тисячі осіб менше 
порівняно з 1 січня 2017 року. Із загальної чисельності пенсіонерів 7 345,5 тис. 
жінок (62,7%) та 4 365,8 тис. чоловіків (37,3 %). За видами призначених пенсій 
чисельність пенсіонерів розподілилася так: за віком – 8 915,6 тис. осіб; за 
інвалідністю – 1399,4 тис. осіб; у разі втрати годувальника – 658,1 тис. осіб; за 
вислугу років – 646,0 тис. осіб; соціальні пенсії – 89,1 тис. осіб; довічне 
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грошове утримання суддям у відставці – 3,1 тис. осіб [3]. 
 

 Система пенсійного забезпечення в Україні 

І рівень ІІ рівень ІІІ рівень 

солідарна система 
загальнообов'язкового 

державного пенсійного 
страхування, що базується 
на засадах солідарності і 

субсидування та 
здійснення виплати пенсій 

і надання соціальних 
послуг за рахунок коштів 

Пенсійного фонду на 
умовах та в порядку, 

передбачених ЗУ «Про 
загальнообов'язкове 
державне пенсійне 

страхування» 

накопичувальна система 
загальнообов'язкового 
державного пенсійного 

страхування, що базується на 
засадах накопичення коштів 

застрахованих осіб у 
Накопичувальному фонді та 

здійснення фінансування 
витрат на оплату договорів 

страхування довічних пенсій і 
одноразових виплат на 
умовах та в порядку, 

передбачених ЗУ «Про 
загальнообов'язкове державне 

пенсійне страхування» 

система недержавного 
пенсійного забезпечення, 
що базується на засадах 

добровільної участі 
громадян, роботодавців 

та їх об'єднань у 
формуванні пенсійних 

накопичень з метою 
отримання громадянами 

пенсійних виплат на 
умовах та в порядку, 

передбачених 
законодавством про 
недержавне пенсійне 

забезпечення 
 

Рис. 1. Система пенсійного забезпечення в Україні 
 

Формування коштів в солідарній системі державного пенсійного 
страхування здійснюється шляхом перерахування певних сум роботодавцями та 
теперішніми працівниками підприємств, організацій та установ до державного 
Пенсійного фонду. Наступні два рівня пенсійної системи являють собою 
систему накопичувального пенсійного забезпечення. В рамках першого рівня 
застрахована особа в разі досягнення пенсійного віку має право на отримання 
довічної пенсії або одноразової виплати за рахунок коштів Накопичувального 
фонду, облікованих на її Накопичувальному пенсійному рахунку. Кошти 
Накопичувального фонду використовуються на: інвестування з метою 
отримання доходу на користь застрахованих осіб; оплату договорів страхування 
довічних пенсій або здійснення одноразових виплат; оплату послуг компаній з 
управління пенсійними активами Накопичувального фонду; оплату послуг 
виконавчої дирекції Пенсійного фонду, пов'язаних з адміністративним 
управлінням Накопичувальним фондом; оплату послуг радника (радників) з 
інвестиційних питань; оплату послуг зберігання коштів; оплату послуг із 
проведення планової аудиторської перевірки. 

Солідарна система, яка зараз функціонує в Україні, не в змозі забезпечити 
гідною пенсією не тільки теперішніх пенсіонерів, а й тих, хто вийде на пенсію в 
майбутньому. Солідарна система працює за принципом фінансової піраміди, 
вона  збанкрутувала та не може себе утримувати. Але повністю позбавлятися 
від солідарної системи в Україні точно не будуть, тим більше, у багатьох 
країнах такі системи працюють одночасно, що, власне і повинно вийти в 
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результаті пенсійної реформи. Є різного роду змішані моделі, коли частина 
пенсійних відрахувань йде за обов'язковою схемою, а частина – добровільно.  

Недержавні пенсійні фонди є новими фінансовими інституціями для 
переважної більшості населення. Однак в світі вони є одними з 
найпопулярніших засобів здійснення заощаджень, в тому числі, на старість, на 
противагу банківським депозитам і іноземній валюті. НПФ – це, по суті, 
об'єднання коштів , що надходять до нього на користь майбутніх одержувачів 
пенсійних виплат – учасників такого фонду. 

Демографічна криза – це один з основних факторів, який підштовхує до 
реформування пенсійної системи, тому що кількість працюючих зменшується, а 
кількість пенсіонерів продовжує зростати. Зараз співвідношення пенсіонерів і 
платників внесків виглядає так: на 100 платників внесків припадає 95 
пенсіонерів. В майбутньому число пенсіонерів на 100 платників може 
становити від 114 до 125 осіб. 

На думку соціологів, в Україні немає ресурсу для мобілізації додаткових 
платників внесків до солідарної системи, тому що демографічна ситуація в 
країні залишає бажати кращого. Практично всі існуючі демографічні прогнози 
говорять про те, що населення України в майбутньому скорочуватиметься 
швидкими темпами. Відомо, що 2017 року населення України віком 15-70 років 
становило близько 28,8 млн осіб, з яких тільки 12,5 були офіційно 
працевлаштовані. Близько 1,7 млн людей – це безробітні, 5,9 млн – пенсіонери, 
4,7 – учні, студенти та ті, хто виконують домашні і сімейні зобов'язання, а ще 
3,7 млн – люди з неформальною зайнятістю 

У багатьох розвинених країнах пенсійне забезпечення громадян 
здійснюється саме приватними пенсійними фондами (наприклад, пенсійні 
фонди підприємств). Зацікавленість підприємств у розвитку приватного 
страхування пояснюється тим, що продумана пенсійна програма може сприяти 
зменшенню плинності найбільш кваліфікованих кадрів. Крім того, 
підприємство, яке робить внески на страхування пенсії своїх працівників, має 
пільги щодо сплати податків. Приватні пенсійні фонди мають значні кошти, які 
вони інвестують в акції, облігації, нерухомість і за рахунок цих вкладів 
поповнюють внески своїх вкладників. Саме внески вкладників, а не власний 
прибуток, як, наприклад, страхові компанії, що ставлять перед собою мету – 
отримання як можна більшого прибутку шляхом надання соціальних послуг з 
пенсійного страхування. Недержавний пенсійний фонд (згідно Закону України 
«Про недержавне пенсійне забезпечення») – це юридична особа, яка має статус 
неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та 
провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на 
користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними 
активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду. В 
Україні створюються такі види недержавних пенсійних фондів: відкриті 
пенсійні фонди; корпоративні пенсійні (рис. 2.) 
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Відкриті пенсійні фонди 

Корпоративні пенсійні фонди 

Професійні пенсійні фонди 
 

Рис. 2. Складові НПФ України 
 

Засновником відкритого пенсійного фонду можуть бути будь-які одна чи 
декілька юридичних осіб з урахуванням деяких обмежень, встановлених 
Законом. Засновником (засновниками) професійного пенсійного фонду можуть 
бути об'єднання юридичних осіб-роботодавців, об'єднання фізичних осіб, 
включаючи професійні спілки (об'єднання професійних спілок), або фізичні 
особи, пов'язані за родом їх професійної діяльності (занять). На початок 2018 р. 
в Україні було зареєстровано 64 недержавних пенсійних фондів [4].  

Недержавні пенсійні фонди (НПФ) є елементами третього рівня нової 
пенсійної системи, вони забезпечують отримання людьми додаткових 
пенсійних виплат. Недержавні пенсійні фонди є новими фінансовими 
інститутами для переважної більшості населення. Однак в світі вони є одними з 
найбільш популярних засобів здійснення заощаджень, в тому числі, на старість, 
на противагу банківським депозитам і іноземній валюті.  НПФ - це, по суті, 
об'єднання коштів , що надходять в нього на користь майбутніх одержувачів 
пенсійних виплат - учасників такого фонду. 

Для того, щоб скористатися третім рівнем – добровільною 
накопичувальною системою – українці можуть звернутися до державного 
пенсійного фонду, а можуть відкладати заощадження в одному з недержавних 
фондів. 

Експерти зазначають, що вибрати хороший пенсійний фонд для 
накопичення пенсій – не так-то просто, тому потрібно враховувати багато 
різних факторів. Економісти презентували рейтинг відкритості Недержавних 
пенсійних фондів (НПФ), щоб українці знали, як вибрати надійне місце для 
накопичення "додаткової" пенсії, крім державної структури. Зараз в Україні 
функціонує 64 недержавних пенсійних фонди, але до рейтингу були включені 
тільки 34 фонди, тому що у деяких недостатня сума активів. НДФ повинен мати 
500 тис. грн. чистої вартості активів. У підсумку виявилося, що тільки 8 з 34 
недержавних пенсійних фондів повністю розкривають інформацію про свою 
діяльність. В принципі, вся інформація про фонди знаходиться у відкритому 
доступі, але українцям все одно досить складно вибрати, якому із 
запропонованих фондів краще довірити свої накопичення [5]. У такому випадку 
експерти рекомендують звернутися до професійних консультантів, які 
допоможуть розібратися у всіх нюансах цього питання. 

Як вибрати надійний НПФ і на що варто звернути увагу в першу чергу.: 
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1. Основну увагу потрібно приділити компанії з управління активами, яка 
управляє активами НПФ. 

2. Компанії з управління активами, в свою чергу, обирає банк-зберігач, 
який повинен бути надійним. На фінансовий рейтинг банку також треба 
звертати увагу. 

3 По можливості на сайті НПФ або обслуговуючих організацій 
ознайомитися з інвестиційним портфелем, пильно звернувши увагу, наскільки 
він є відкритий, деталізований.  Важливо, повне розуміння, скільки і в які 
активи інвестує НПФ, а точніше компанії з управління активами. 

4. Звернути увагу на позиції НПФ в рейтингу відкритості НПФ,  уважно 
прочитати інформацію про членів ради НПФ. 

Як відзначалося вище, недержавний пенсійний фонд – це неприбуткова 
організація, тож основною функцією недержавного пенсійного фонду є 
соціальна функція, тобто збільшення за рахунок інвестицій внесків учасників 
фонду та виплата учасникам пенсії в установлений період (за Законом №1057-
IV недержавні пенсійні фонди можуть здійснювати лише строкові пенсійні 
виплати. Виплату ж довічної пенсії можуть здійснювати тільки страхові 
організації, що займаються страхуванням життя) [2]. 

Тож недержавний пенсійний фонд представляє інтереси, в першу чергу, 
своїх учасників. Але в ринковій економіці найбільшим стимулом є отримання 
власного прибутку. Тому, на наш погляд, більш ефективними в плані 
інвестування акумульованих коштів будуть саме страхові компанії, які будуть 
керуватися, в першу чергу, власними мотивами. Крім того купівля страхового 
полісу страхової компанії має певні переваги, оскільки страхова компанія 
виконує всі функції, притаманні пенсійним фондам, і, одночасно, забезпечує 
страховий захист страхувальника в період дії договору.  

Відповідальність страхової компанії за договорами страхування додаткової 
пенсії може бути розширена за домовленістю сторін (наприклад, виплата 
страхової суми в разі смерті застрахованого чи компенсація витрат на лікування 
при настанні нещасного випадку). Перелік видів інвестування резервів зі 
страхування життя, що створюються страховими компаніями є більш широким і 
встановлюється Законом України «Про страхування» (до напрямків 
використання коштів належать, навіть, інвестиції в економіку країни, кредити 
страхувальникам під заставу накопиченої суми). Основним недоліком 
страхування додаткової пенсії в страховій організації є те, що цей вид 
страхування є одним з найдорожчих видів особистого страхування, а тому 
більша частина населення України не має можливості користуватись ним. 

Інші учасники недержавної пенсійної системи – банківські установи – 
мають нормативні обмеження щодо заснування та ведення пенсійних рахунків. 
Так Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» містить норму, 
згідно з якою банківські установи можуть відкривати банківські депозитні 
вклади лише в розмірі фонду гарантування вкладів фізичних осіб. У такій 
ситуації банкам невигідно розвивати напрям пенсійного страхування. 

Що стосується розвитку системи недержавних пенсійних фондів в 
сільському господарстві, то тут, на наш погляд, найбільш ефективним було б 
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створення пенсійних фондів професійного типу, тобто відбір засновників саме 
серед сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, 
самозайнятого сільського населення (в особистих господарствах) та інших 
суб'єктів діяльності в сільському господарстві. Основним напрямком 
інвестиційної діяльності таких пенсійних фондів необхідно встановити 
інвестування саме в об'єкти сільського господарства. На рахунках пенсійних 
фондів кошти будуть використані саме на розвиток сільськогосподарського 
виробництва, а це в теперішній час при недостатності інвестиційних ресурсів в 
даній галузі також вагомий аргумент.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Недержавний 
пенсійний фонд представляє інтереси, в першу чергу, своїх учасників. Але в 
ринковій економіці найбільшим стимулом є отримання власного прибутку. 
Тому, на наш погляд, більш ефективними в плані інвестування акумульованих 
коштів будуть саме страхові компанії, які будуть керуватися, в першу чергу, 
власними мотивами. Крім того купівля страхового полісу страхової компанії 
має певні переваги, оскільки страхова компанія виконує всі функції, притаманні 
пенсійним фондам, і, одночасно, забезпечує страховий захист страхувальника в 
період дії договору. Відповідальність страхової компанії за договорами 
страхування додаткової пенсії може бути розширена за домовленістю сторін 
(наприклад, виплата страхової суми в разі смерті застрахованого чи 
компенсація витрат на лікування при настанні нещасного випадку).  
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Abstract. 
Considered the pension system in Ukraine and accounts intended for their records, and we 

are asked to enter a separate sub-account for payments to private pensions only contribution. The 
advantages and disadvantages of both mandatory state pension insurance and private pension 
funds. 
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Аннотация: Одно из важнейших направлений аудиторской деятельности, 

направленной на оздоровление, повышение результативности бизнес-процессов, 
эффективности, социальной значимости и деловой активности объектов 
предпринимательства в современном экономическом пространстве - управленческий аудит. 
Именно он служит инструментом диагностического исследования управленческих 
технологий с целью внесения необходимых корректировок в управленческий процесс на 
основе методологии аудиторской деятельности и наработанных практических знаний. По 
итогам управленческого аудита определяется степень общей трудовой отдачи всей 
системы управления и уровень квалифицированности,  интеллектуальности, креативности 
каждого ее от низшего до высшего звена Кроме того, диагностируется и прогнозируется  
динамика экономического развития предприятия, т.е. разрабатывается стратегия и 
тактика его развития и перспектив.  

Ключевые слова: Аудит, управленческий аудит, аудиторская деятельность, 
эффективность  бизнес-процессов, управление, управленческие решения. 

Вступление. 
Современный аудит представляет собой большую взаимосвязанную 

систему контрольной деятельности. Он разделяется по отраслям, подотраслям, 
направлениям и в зависимости от полноты его проведения. 

В сложившихся современных экономических условиях хозяйствования 
появляется реальная необходимость формирования основы и дальнейшего 
развития еще одного научного направления в аудите- управленческого аудита. 
На сегодняшний момент мы имеем для этого  достаточно теоретических 
наработок и практики [1]. Учитывая многолетний зарубежный опыт в области 
аудита можно надеяться, что  управленческий аудит бизнес- процессов займет 
достойное место  в интеллектуальной экономической деятельности, он 
достаточно перспективен и нацелен на развитие  высокоразвитой и 
ответственной экономики.  

Основной текст. 
 Одной из самых важных задач, которую ставит перед собой 

управленческий аудит- это оценка результативности и эффективности бизнес-
процессов, анализ деловой активности субъекта предпринимательства, его 
социального престижа.  

По итогам проведенных аудиторских процедур определяется степень как 
общей трудовой отдачи управленческой системы, так и уровень 
квалифицированности,  интеллектуальности, креативности каждого ее члена 
соответствующего уровня от низшего до высшего звена [2]. Более того, в 
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результате управленческого аудита определяется и прогнозируется  динамика 
экономического развития и роста предприятия, иными словами,  стратегия и 
тактика его жизнедеятельности.  

Серьезная работа в рамках управленческого аудита ведется по 
направлению разработки материалов по аттестации кадрового персонала 
(кадровый аудит), в том числе для проведения конкурсов на лучшего 
управленца подразделения, филиала, организации в целом, по району, 
административному округу, городу, области, краю, республики, отрасли 
народного хозяйства. Но и тут функции управленческих аудиторов не 
ограничиваются анализом финансово-экономического и социального здоровья 
аудируемых субъектов, прогнозом темпов их экономического роста, оценке 
персонала и выбором лучших или худших из управленцев.  

Как правило, они должны и будут выступать в роли врача-консультанта, 
выбирающего и назначающего (рекомендующего) самые эффективные 
лекарства для нормализации здоровья бизнеса. Результаты управленческого 
аудита окажут деловую помощь в корректировании бизнес-плана, необходимом 
для повышения эффективности дальнейшей работы проверенного предприятия, 
степени обоснованности принимаемых внутрипроизводственных и 
внепроизводственных управленческих решений [3].   

Сфера сервиса – отрасль народного хозяйства, призванная удовлетворять 
индивидуальные запросы и потребности населения в различных видах услуг. 
Услуги представляют собой отрасль хозяйственной деятельности по оказанию 
разнообразных платных услуг по индивидуальным заказам населения. 
Предпринимательство в сфере сервиса осуществляется в формах малого 
бизнеса, что играет приоритетную роль в решении проблемы организации 
системы учета и контроля, адекватной требованиям управления в малом 
бизнесе [4]. 

Основные факторы, определяющие систему контроля в сфере сервиса, 
включают в себя следующие составляющие: 

- сфера экономической деятельности: сфера производства, сфера 
обращения, сфера управления; 

- отраслевая направленность деятельности: услуги 
производственного и непроизводственного характера (материальные, 
нематериальные); 

- формы предпринимательства; 
- организация производства: типы технологий, виды конечного 

продукта.  
Перечисленные особенности, присущие сфере услуг, выделяют ее в 

самостоятельный объект системы учета и  контроля и определяют направления  
аудита объектов в этой области предпринимательства. 

Поэтому, знание и понимание миссии управленческого  аудита в сфере 
сервиса имеет важное значение для формирования профессиональных  навыков 
у  специалистов в этой области. 

С целью оценки и анализа текущего состояния организации, выявления 
существующих проблемных зон и рисков, оценки возможных путей развития и 
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имеющихся в компании ресурсов проводится управленческий аудит [5].     
Таким образом, можно резюмировать, что управленческий аудит это 

диагностика управленческой бизнес- системы как в целом, так и 
производственных процессов в целях оценки их эффективности и 
жизнеспособности, а также выработки конкретных рекомендаций для 
заинтересованных пользователей на основе приемов и методов, закрепленных 
стандартами  аудиторской деятельности [6]. 

Основными ключевыми этапами программы такого аудита могут быть: 
- выделение и закрепление зон (центров) ответственности меду 

руководителями разных уровней; 
- комплекс мероприятий по мониторингу ситуации на сегментах 

рынка, стратегическое прогнозирование; 
- коммуникационные связи между исполнителями внутри бизнес-

этапов;  
- экспертиза действующих и разработка новых технологических 

стандартов, в том числе по продвижении продукции, товаров, работ, услуг на 
потребительском рынке.  

По своей сути управленческий аудит предприятий является анализом 
существующей на конкретном предприятии управленческой системы, ее  
стратегии и тактики, управления его производственной, коммерческой и 
социальной деятельностью, в результате которого разрабатывается комплекс 
всесторонних мероприятий, направленных на устранение выявленных в этой 
системе недостатков. 

Заключение и выводы. 
В представленном исследовании были рассмотрены предпосылки, а также а 

также обозначена необходимость формирования основы и дальнейшего развития 
еще одного научного направления в аудите- управленческого аудита с учетом 
сложившихся современных экономических условий хозяйствования. 

 На основе перечисленных в статье особенностей, присущих сфере услуг, 
показаны основные факторы, определяющие систему контроля в сфере сервиса. 

В результате были разработаны основные ключевые этапы программы 
управленческого  аудита. 
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Abstract: One of the most important areas of audit activity aimed at improving, improving the 

effectiveness of business processes, efficiency, social significance and business activity of business 
objects in the modern economic space is a management audit. It is this tool that serves as a tool for 
the diagnostic study of managerial technologies in order to make the necessary adjustments to the 
managerial process based on the methodology of auditing and the accumulated practical 
knowledge.  

According to the results of the management audit, the degree of the total labor output of the 
entire management system and the level of qualification, intelligence, creativity of each one from 
the lowest to the highest level are determined. In addition, the dynamics of the enterprise’s 
economic development are diagnosed and projected. strategy and tactics of its development and 
prospects are being developed. 
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Анотація. В роботі узагальнені складові процесу виробничого відтворення 
сільськогосподарських підприємств у контексті облікового забезпечення. Розглянута 
категорія відтворення, поняття інвестиційного процесу і його місце у відтворювальному 
процесі. Визначені складові і характеристика процесу відтворення основного капіталу. 
Акцентована увага на обліковій інформації, що є основою забезпечення правдивого та 
об’єктивного відображення на рахунках бухгалтерського обліку показників процесу 
відтворення. Первинні та зведені бухгалтерські документи, облікові реєстри, внутрішня і 
фінансова звітність визначені як необхідні джерела інформації процесу виробничого 
відтворення. 

Ключові слова: виробниче відтворення, просте і розширене відтворення, аграрні 
підприємства, облікова інформація, обліково-аналітична складова 

Вступ. Сучасний стан економіки нашої країни вимагає створення якісно 
нової системи інформаційного забезпечення процесу виробничого відтворення 
для оцінки впливу відтворювальних процесів на сільськогосподарську 
діяльність підприємств. Здебільшого у сільськогосподарських підприємствах 
спостерігається низький рівень управління процесом виробничого відтворення, 
що відображається на їх економічному потенціалі та конкурентоспроможності. 
Ефективність функціонування підприємств тісно пов’язана з інвестиціями в 
основний капітал. Наявність у достатньому обсязі фінансових ресурсів, а також 
ефективне їх використання передбачають підвищення платоспроможності, 
фінансової стійкості та ліквідності підприємства. Саме тому, виникає 
необхідність у посиленні інформаційної функції бухгалтерського обліку і її 
цільового спрямування на відтворення виробничої потужності підприємства та 
для забезпечення безперебійного процесу виробництва. Підвищення рівня 
управління процесом виробничого відтворення передбачає удосконалення та 
упорядкування облікової інформації, яка повинна бути достовірною і точною, 
повною, якісною, корисною, актуальною, доступною та оперативною. 

Основний текст. За визначенням С. В. Мочерного під відтворенням 
розуміють безперервне відновлення процесу виробництва товарів, послуг та 
духовних благ, на основі якого здійснюється відтворення всіх елементів 
економічної системи – продуктивних сил, техніко-економічних відносин, 
організаційно-економічних відносин, виробничих відносин (або відносин 
економічної власності) та господарського механізму [1]. В будь-якому 
суспільстві люди повинні постійно задовольняти свої потреби, для чого 
необхідне безперервне відтворення матеріальних благ, а значить, і процесу їх 
виробництва. 
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Процес відтворення основного капіталу потребує значного фінансового 
забезпечення. Інвестиції є джерелом для розвитку всіх суб’єктів 
господарювання і необхідні на всіх стадіях суспільного виробництва для 
підтримки циклів постійного відтворення ресурсів. Загальноприйнято розуміти 
під процесом інвестування процес вкладання ресурсів в суспільне виробництво 
з метою отримання економічних вигід. Водночас інвестиційним процесом 
вважають процес вкладання фінансових або інших ресурсів інвестором в 
господарську діяльність суб’єкта господарювання для подальшого відтворення 
ресурсів на стадіях виробництва, розподілу, обміну та споживання і отримання 
економічного або іншого ефекту з метою вилучення відтворених ресурсів з 
господарського обороту або їхнього реінвестування. В той же час сам процес 
суспільного виробництва є середовищем не лише для капіталовкладень, але й 
для простого чи розширеного відтворення інвестованих в господарський оборот 
ресурсів, що забезпечуватиме підтримку безперервного інвестування та 
відтворення ресурсів. В економічній літературі розрізняють просте та 
розширене відтворення (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВІДТВОРЕННЯ 
основного капіталу Просте Розширене 

постійно відновлюється попередня 
виробнича потужність (заміна 
окремих зношених частин або 
заміна старого устаткування на 

аналогічне)  

передбачає кількісне та якісне 
збільшення діючих основних 

засобів або придбання нових, які 
забезпечують вищий рівень 

продуктивності устаткування   

Джерело 
фінансування 

нарахована сума амортизації, 
прибуток 

частина створеного додаткового 
продукту, кредити, лізинг 

Форми 
1) заміна зношених або застарілих 
частин;  
2) капітальний ремонт діючих 
об’єктів  

1)технічне переоснащення діючого 
підприємства  
2)реконструкція діючого підприємства 

Види 

 
Рис. 1. Характеристика процесу відтворення основного капіталу [2] 

 
Отже, процес відтворення основного капіталу передбачає безперервне його 

поновлення у формі простого та розширеного відтворення. Фінансове 
забезпечення відтворювального процесу розглядається як покриття 
відтворювальних витрат за рахунок фінансових ресурсів, що акумулюються 
суб'єктами господарювання та державою [2].  

Бухгалтерський облік спрямований на забезпечення правдивого та 
об’єктивного вимірювання та відображення в кількісних і якісних показниках 
процесу відтворення на підприємствах. Так, визначення бухгалтерського обліку 
в загальному сенсі трактують як спостереження, вимірювання, реєстрація 
певних природних та суспільних явищ і процесів.  

Для суб’єктів господарювання важливим є те, що обліковується, що 
становить основу суспільного відтворення матеріальних благ - господарську 
діяльність з усіма процесами і фактами, а також результати такої діяльності. 
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Крім того, основою бухгалтерського обліку є досить розгалужена нормативно-
законодавча база, яка регулює діяльність будь-якого господарюючого суб’єкта. 
Тому правова регламентація розглядається і як метод, і як принцип управління, 
а юридичні науки і правові дисципліни формують законодавче поле 
бухгалтерського обліку. 

Враховуючи, що основним об’єктом обліку є господарська діяльність, він 
знаходиться у тісному взаємозв’язку з економічною теорією і прикладними 
економіками, які вивчають різні фази відтворення суспільно необхідного 
продукту: виробництво - обмін - розподіл - споживання. Як одна з функцій 
управління, бухгалтерський облік тісно пов'язаний з плануванням та 
прогнозуванням, аналізом, контролем і регулюванням. 

Обліково-аналітична інформація відображає реальні процеси відтворення 
обмежених ресурсів  підприємства: виробництва, обігу, розподілу і 
споживання; характеризує фінансовий стан підприємства, фінансові результати 
його діяльності, особливості руху грошових коштів, зміни у власному капіталі і 
є основою для планування господарської діяльності. Виходячи з облікової 
інформації, можна прогнозувати показники розвитку підприємства і виявити 
ризики і утворити резерви підвищення ефективності виробництва [3]. 

Виробництво у процесі відтворення виступає його основою. Розвиток 
виробництва є невіддільним від проблеми ефективного використання 
основного капіталу та його відтворення. Поряд з цим в сільськогосподарських 
підприємствах, як і раніше, існує потреба у розрахунку собівартості одиниці 
продукції, яка є основою для прийняття більшості управлінських рішень щодо 
випуску продукції, її ціни, тактичних та стратегічних цілей діяльності 
підприємства. Оскільки від раціонального вирішення цієї проблеми на 
підприємстві безпосередньо залежить фінансовий стан та 
конкурентоспроможність продукції на ринку. Ось чому формування на 
підприємствах системи бухгалтерського обліку є об’єктивною необхідністю, 
оскільки в будь-якого суб’єкта господарювання виникає потреба у накопиченні 
інформації, як із зовнішніх, так і внутрішніх джерел, з метою більш 
ефективного планування, контролю, аналізу та прийняття управлінських рішень 
у процесі господарської діяльності. 

У процесі виробничого відтворення сільськогосподарських підприємств 
задіяні всі його елементи, які функціонують одночасно й у сукупності. Такими 
елементами є земля, праця і капітал, в розрізі яких організований 
бухгалтерський облік, сформована облікова політика. На рахунках 
бухгалтерського обліку відображаються ті відтворювальні процеси, які 
пов’язані з веденням господарської діяльності підприємства, тобто придбання, 
виробництво, реалізація. Такі операції є визначальними у відтворювальному 
процесі та охоплюють усю господарську діяльність сільськогосподарського 
підприємства. 

Так, капітальні витрати на відтворення основних засобів та покращення 
земель сільськогосподарського призначення традиційно обліковують на 
окремому субрахунку до синтетичного рахунку 15 «Капітальні інвестиції» з 
наступним відображенням на субрахунку 102 «Капітальні витрати на 
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поліпшення земель». Стосовно праці і робочої сили – ведуть облік розрахунків 
по виплатах працівникам щодо витрат на оплату праці працівників виробництва 
і управлінського персоналу та витрат по нарахуванню єдиного соціального 
внеску (ЄСВ). Їх обліковують на рахунках 23 «Виробництво», 66 «Розрахунки з 
оплати праці», 65 «Розрахунки по соціальному страхуванню». Крім того, ведуть 
облік біологічних перетворень та оприбуткування готової продукції на 
рахунках 21 «Поточні біологічні активи» та 27 «Продукція 
сільськогосподарського виробництва». Щодо обліку капіталу, то розмежовують 
облік фізичного капіталу – необоротних і оборотних активів (рахунки 10 
«Основні засоби», 15 «Капітальні інвестиції», 20 «Виробничі запаси», 23 
«Виробництво», 92 «Адміністративні витрати») та облік власного капіталу, 
акцентуючи увагу на обліку резерву виробничого відтворення (рахунки 479 
«Резерв виробничого відтворення», 79 «Фінансові результати», 44 
«Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)»).  

Таким чином, на бухгалтерських рахунках розмежовується інформація за 
елементами і етапами виробничого відтворення з деталізацією певних видів 
витрат, доходів та зобов’язань сільськогосподарського підприємства. Усі 
результативні показники виробничого відтворення відображаються в Звіті про 
фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) у складі собівартості 
реалізованої продукції та інших операційних витрат, а інформація про власні 
резерви відтворення - в Балансі (Звіті про фінансовий стан) [4].  

Отже, джерелом інформації процесу виробничого відтворення є первинні 
та зведені бухгалтерські документи, облікові реєстри, внутрішня звітність, 
фінансову звітність. Водночас для прийняття управлінських рішень стосовно 
оптимізації структури фінансових ресурсів у процесі виробничого відтворення 
необхідним є об’єднання облікових та аналітичних операцій в один процес, 
проведення оперативного мікроаналізу, забезпечення безперервності цього 
процесу й використання його результатів для прийняття управлінських рішень. 
При цьому загальна методологія й нормативні положення обліку 
вдосконалюються для раціонального використання в єдиній обліково-
аналітичній системі. 

Важливою проблемою при прийнятті рішень є співставність інформації, 
яка надходить керівництву від різних служб і відділів. Тому необхідно 
використовувати інтегрований підхід до планування, обліку, аналізу та 
контролю. Це досягається через розробку і реалізацію облікової політики 
підприємства, яка відповідає вимогам управління [5]. 

Закінчення і висновки.  
Були розглянуті види виробничого відтворення і їх характерні ознаки, 

джерела фінансування і форми виробничого відтворення, що є взаємозв'язаними 
елементами єдиного відтворювального процесу, які доповнюють один одного. 
Багатовекторний підхід до аграрного бізнесу та процесу виробничого відтворення 
визначає основні важелі регулювання: економічні, правові, податкові і ін. 
Бухгалтерський облік є досконалою, доконаною, інформаційною базою 
управління підприємством. Застосування різноманітних методичних прийомів та 
способів дає змогу за даними бухгалтерського обліку розкрити інформацію про 
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причино-наслідкові результати виробничої діяльності, активізувати і прогнозувати 
цю діяльність. Регламентування облікових процедур щодо витрат дозволить 
підвищити якість інформації для планування, прогнозування, аналізу, контролю, 
прийняття виважених управлінських рішень. Подальшого дослідження 
потребують питання структури джерел фінансування виробничого відтворення у 
сучасних умовах та їх вплив на ефективність процесу відтворення суб’єктів 
господарювання. 
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Abstract. The work summarizes the components of the process of production reproduction of 
agricultural enterprises in the context of accounting. The category of reproduction, the concept of 
the investment process and its place in the reproduction process are considered. Identified 
components and characteristics of the process of reproduction of fixed assets. The emphasis is on 
accounting information, which is the basis for ensuring the truthful and objective presentation of 
the indicators of the reproduction process in the accounting records. Primary and consolidated 
accounting documents, accounting registers, internal and financial reporting are identified as the 
necessary sources of information for the production process. 

Key words: production reproduction, simple and expanded reproduction, agrarian 
enterprises, accounting information, accounting and analytical component 
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Аннотация. В современном мире информационные технологии применяются 

практически во всех сферах жизнедеятельности человека. Соответственно, ширится как 
спектр преступлений, при совершении которых применяются информационные технологии, 
так и общее количество преступлений в данной области. В работе рассматривается 
примеры исследования компьютерной информации в процессе раскрытия общеуголовных 
преступлений. В данной связи показана широта понятия криминалистического исследования 
компьютерной информации, применение данного исследования в рамках оперативно-
розыскной деятельности. Рассмотрено понятие компьютерной информации, 
содержащееся в примечании 1 ст. 272 УК РФ, предложена наиболее точная, на взгляд 
автора, формулировка определение данного понятия. 

Ключевые слова: информация, компьютерная информация, информационные 
технологии, машинный носитель информации, исследование компьютерной информации.   

В связи с тем, что компьютер, телефония, средства массовой информации 
и т.п. являются средством развития информационного общества, его 
технологической основой, в массовом сознании информационное общество 
чаще всего ассоциируется с ИКТ – информационными и коммуникационными 
технологиями. В этой связи рассмотрим исследования и использования 
компьютерной информации в практической работе отделения уголовного 
розыска одного из территориальных отделов органов внутренних дел 
Приморского края.  

Так, в августе 2018 г. от гражданки С. поступило заявление о хищении из 
купюроприемного устройства банкомата принадлежащих ей денежных средств. 
В рамках материала доследственной проверки был направлен запрос в службу 
безопасности ПАО «Сбербанк России» о предоставлении видеозаписи с 
видеокамер, расположенных на данном устройстве, за период времени, в 
котором предположительно совершено хищение. С сервера ПАО «Сбербанк 
России» была получена видеозапись, в ходе анализа которой установлен факт 
хищения денежных средств у гражданки С. и приметы лица, совершившего 
хищение. Однако личность лица, совершившего хищение, не была установлена. 
В районный суд было направлено ходатайство о проведении оперативно-
розыскного мероприятия «наведение справок», с целью получения информации 
о владельце банковской карты, которая использовалась в данном устройстве 
вслед за гражданкой С.; Ходатайство было удовлетворено, и из ПАО «Сбербанк 
России» получены установочные данные лица, совершившего хищение. 
Обратим внимание, что прибывших сотрудников уголовного розыска 
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гражданин, совершивший хищение, встретил в той же одежде, в которой он 
зафиксирован на видеозаписи в момент совершения хищения. В отношении 
лица, совершившего хищение возбуждено уголовное дело. 

В апреле 2018 г. от гражданина Ф. поступило сообщение об утере сотового 
телефона. В ходе опроса гражданина Ф. у сотрудников уголовного розыска 
возникли подозрения, что данный телефон был похищен. В районном суде 
было одобрено ходатайство на проведение оперативно-розыскного 
мероприятия «наведение справок», а именно, получение информации о 
владельцах sim-карт, которые использовались в сотовом телефоне, 
принадлежащем гражданину Ф., позднее момента предполагаемого хищения. 
От одного из операторов сотовой связи Приморского края была получено 
информация о том, что принадлежащий гражданину Ф. сотовый телефон 
регистрировался в сети в указанный период времени, при этом были получены 
установочные данные лица, на которого была оформлена используемая в 
данном сотовом телефоне sim-карта. В ходе дальнейших оперативно-
розыскных мероприятий было установлено лицо, совершившее хищение 
сотового телефона у гражданина Ф.; 

В обоих приведенных примерах, путем исследования компьютерной 
информации, хранящейся на серверах банковской организации, оператора 
сотовой связи, были раскрыты общеуголовные преступления, предусмотренные 
ст. 158 УК РФ. В первом случае была получена видеозапись камер 
видеонаблюдения, а также сведения о владельце банковской карты, во втором 
случае информация о владельце sim-карты. При этом, как показывает практика, 
граждане не всегда осведомлены какая информация и в каком объеме 
сохраняется у операторов, оказывающих различные услуги. Так, сотовые 
операторы, кроме информации о владельце sim-карты, сохраняют информацию 
об уникальном IMEI-коде регистрируемого в сети устройства, что делает 
возможным использовать похищенные устройства только как источник 
комплектующих деталей.  Вся информация, использованная в вышеупомянутых 
случаях, является компьютерной информацией, которая была исследована 
сотрудниками уголовного розыска, совместно со специалистами в области 
информационных технологий организаций, предоставивших данную 
информацию. При этом необходимая компьютерная информация 
предоставляется уполномоченным органам как правило в виде записи на 
оптическом диске (CD-R, DVD-R). 

Таким образом, использование компьютерной информации в оперативно-
розыскной деятельности и расследовании преступлений достаточно 
распространенное явление, в том числе при проверке сообщений и 
расследовании преступлений, которые казалось бы не имеют к ней прямого 
отношения.  

В настоящее время любого человека окружает множество устройств, 
собирающих информацию о его местонахождении, перемещении, об 
обстановке в месте его нахождения, круге его интересов, посещаемых им 
интернет-ресурсах. В современном мире практически нет необходимости в 
установке каких-то специальных устройств слежения, мы приобретаем 
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устройства, выполняющие данные функции за собственные деньги (сотовые 
телефоны, видеорегистраторы, навигаторы, «умные» часы и т.д.). Кроме того, 
множество камер видео наблюдения окружает нас как на улицах, и уже не 
только городов, но и в сельской местности, так и в различных помещениях. 
Развитие информационных технологий, и в первую очередь средств хранения 
информации, позволяет сохранять огромные массивы информации о различных 
аспектах жизни современного человека. И в случае необходимости, из 
огромного массива компьютерной информации достаточно просто 
отыскиваются сведения, необходимые правоохранительным органам. Стоит 
отметить, что оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающие 
конституционные права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых телеграфных и иных сообщений, проводятся на основании судебного 
решения.1 

В настоящее время широко используется исследование компьютерной 
информации в процессе расследования преступлений. Применяется же данное 
исследование не только в случаях, когда компьютерная информация является 
предметом преступления, но и в целях выявления и раскрытия общеуголовных 
преступлений, таких как мошенничества, кражи, убийства и т.д.; При этом 
возникает вопрос о содержании понятия «компьютерная информация». 
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» содержит определение понятия «информация». Согласно 
примечания 1 ст. 272 Уголовного кодекса РФ: «компьютерная информация – 
сведения (сообщения, данные) представленные в форме электрических 
сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи».2  
Возникает вопрос, информация, хранящаяся на оптическом диске (CD-R, DVD-
R) входит в определение, указанное в примечании 1 ст. 272 УК РФ? Данная 
информация определенно является компьютерной в техническом отношении, 
однако, не полностью входит в указанное выше примечание к ст. 272 УК РФ, 
поскольку не представлена в форме электрических сигналов. Федеральный 
закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» содержит лишь общее понятие информации: «информация - это 
сведения (сообщения, данные), независимо от формы их представления».3 
Определения компьютерной информации данный закон не содержит.   

В приведенных выше примерах компьютерная информация, необходимая в 
процессе расследования преступлений, сохраняется и обрабатывается 
аппаратными средствами организаций, предоставляющих различные услуги 
населению. Необходимая правоохранительным органам информация 
преобразуется специалистами в области компьютерных технологий 

                                                 
1 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 г.№ 144-ФЗ (последняя редакция) 
[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant ru/ 
document/cons_doc_LAW_7519/ 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. (в ред. от  21.10.2018) [Электронный ресурс] // СПС 
«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant ru/document/cons_doc_LAW_10699/   
3 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 
http://www.consultant ru/document/cons_doc_LAW_61798/ 
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организаций в формат, пригодный для непосредственного восприятия 
человеком, либо посредствам персонального компьютера и стандартного 
программного обеспечения. Компьютерная информация, отображенная 
специалистами организаций на бумажных носителях, либо сохраненная на 
иных носителях (как правило flesh-картах или оптических дисках) 
анализируется сотрудниками правоохранительных органов. Описанный 
процесс в нашем понимании является частным случаем криминалистического 
исследования компьютерной информации применительно к оперативно-
розыскной деятельности. 

Широта понятия компьютерной информации и ее распространенность в 
жизни современного общества и деятельности правоохранительных органов 
определяет различные способы получения данной информации. В приведенных 
нами примерах, компьютерная информация была получена оперативным 
подразделением в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия 
«наведение справок». В июле 2016 г. в ст. 15 ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» введено новое оперативно-розыскное мероприятие – «получение 
компьютерной информации».4 При этом часть ОРМ допускала получение 
результатов ОРМ в виде компьютерных файлов (снятие информации с 
технических каналов связи, наведение справок, сбор образцов для 
сравнительного исследования, обследование помещений, зданий, сооружений, 
участков местности и транспортных средств и др.). Тем не менее законодатель 
посчитал необходимым закрепить получение компьютерной информации в 
виде самостоятельного ОРМ. Данное решение принято в связи с широким 
распространением получения оперативно-значимой информации в 
компьютерной форме, а также в связи с различными, в том числе достаточно 
специфическими способами получения компьютерной информации. 

Эволюция способов обработки и хранения компьютерной информации 
привела к тому, что помимо электрических сигналов, используются и иные 
физические явления, например, в оптических дисках, оптико-волоконных сетях. 
Следовательно, компьютерную информацию можно определить не как какой-то 
особый вид информации, а как особую форму ее представления, 
приспособленную для обработки в различных компьютерных устройствах, 
передачи по каналам связи и хранения на специальных носителях. И 
правильнее здесь будет говорить даже не об информации, а о данных, которые 
становятся информацией только при их осмыслении, помещении в 
определенный контекст.5  
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Abstract. In the modern world, information technologies are used in almost all spheres of 

human activity. Accordingly, the range of crimes for the commission of which information 
technologies are used and the total number of crimes in this area are expanding. The paper 
discusses examples of the study of computer information in the process of disclosure of ordinary 
crimes. In this regard, the breadth of the concept of criminalistic research of computer information, 
the application of this study in the framework of operational-search activity is shown. Considered 
the concept of computer information contained in note 1 of Art. 272 of the Criminal Code, proposed 
the most accurate, in the opinion of the author, the wording of the definition of this concept. 

Necessary in the process of investigating crimes, is stored and processed by the hardware of 
organizations providing various services to the public. The information required by law 
enforcement agencies is converted by experts in the field of computer technology organizations into 
a format suitable for direct human perception or through a personal computer and standard 
software. Computer information displayed by specialists of organizations on paper or stored on 
other media (usually flesh-cards or optical disks) is analyzed by law enforcement officers. The 
described process in our understanding is a special case of the criminalistics study of computer 
information in relation to the operational-search activity. 

The evolution of methods for processing and storing computer information has led to the fact 
that in addition to electrical signals, other physical phenomena are also used, for example, in 
optical disks, fiber-optic networks. Consequently, computer information can be defined not as a 
special kind of information, but as a special form of its presentation adapted for processing in 
various computer devices, transmission over communication channels and storage on special 
media. And it would be more correct to speak here not even about information, but about data that 
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becomes information only when it is understood, placed in a specific context. 
Key words: information, computer information, information technology, computer storage 

media, the study of computer information. 
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Аннотація. У работі розглядається питання міжнародних відносини між Україною 

та Литовською Республікою у сфері освіти. Взаємозв’язки університетів, а також 
можливість студентам навчатись по стипендіальним програмам. Переваги навчання в 
Литві, та що приваблює студентів. Культурний розвиток студентів. 

Ключові слова: Міжнародні відносини, освіта, стипендія, університети, відношення.  
Стратегічний курс України на вступ до європейських і євро 

дипломатичних структур відкрив нові можливості й обрій українсько-
литовським відносинам, що мають історичний фундамент, закладений ще з 
часів Київської Русі та Великого князівства Литовського.  

Підтримку України в питаннях проведення демократичних перетворень та 
економічних реформ демонструють державні інституції, основні політичні 
сили, громадськість Литви. Зокрема, в листопаді 2005 р. Сейм Литовської 
Республіки прийняв резолюцію, в якій заявив про солідарність з Україною та 
закликав Литовські державні інституції, неурядові організації і все литовське 
суспільство надати допомогу Україні у зміцненні демократичної системи, 
побудові громадського суспільства [3]. 

Актом солідарності з Україною стало схвалення 24 листопада 2005 р. 
Сеймом Литви Резолюції, у якій Голодомор 1932-1933 рр. в Україні визнано 
актом геноциду українського народу. 

Важливою складовою поглиблення партнерства стала взаємодія Києва і 
Вільнюса в питаннях розвитку демократії і співробітництва в регіонах 
Балтійського, Чорного та Каспійського морів. 

Договірно-правова база українсько-литовських відносин у сфері 
торгівельно-економічних зв’язків налічує понад 40 міжурядових і міжвідомчих 
договорів та угод, а також угод про регіональне співробітництво. У Києві та 
Вільнюсі знайшли доцільними модернізувати існуючі, а також створити нові 
інституції для координації взаємодії на всіх напрямках співпраці між двома 
країнами, у тому числі в торгівельно-економічній сфері [3]. 

Важливою складовою поглиблення партнерства стала взаємодія Києва і 
Вільнюса в питаннях розвитку демократії і співробітництва в регіонах 
Балтійського, Чорного та Каспійського морів. 

Договірно-правова база українсько-литовських відносин у сфері 
торгівельно-економічних зв’язків налічує понад 40 міжурядових і міжвідомчих 
договорів та угод, а також угод про регіональне співробітництво. У Києві та 
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Вільнюсі знайшли доцільними модернізувати існуючі, а також створити нові 
інституції для координації взаємодії на всіх напрямках співпраці між двома 
країнами, у тому числі в торгівельно-економічній сфері [3]. 

Відносини України і Литви мають тривалу історію розвитку. Це позитивно 
вплинуло на подальше співробітництво між країнами у сфері культури та 
освіти. 

Співробітництво між Україною та Литовською Республікою у сфері освіти, 
здійснюється на основі підписаної угоди під час офіційного візиту Президента 
України Л.Д. Кучми до Литовської Республіки (22-24 квітня 2001 року).  

Зміцнюються контакти і в освітні сфері. В листопаді 2015 р. керівники 
МЗС Литви та Швеції підписали меморандум стосовно підтримки сфери освіти 
в Україні. Литва підтримує боротьбу України за свободу та сприяє створенню 
майбутнього України. Прем’єр-міністр Литви заявив: «Що українські студенти 
матимуть змогу навчатися у провідних університетах Вільнюса» [4, c. 100]. 

Таким чином, дух і атмосфера взаємовідносин України та Литви 
підтверджують, що двостороннє співробітництво буде поглиблюватися в усіх 
сферах з урахуванням інтересів двох держав та їх народів. У найближчій 
перспективі пріоритетними напрямами двосторонньої взаємодії стануть, не 
лише, питання політичної підтримки з боку Литви та прагнення України 
якнайскоріше інтегруватися в європейські структури, а й обміну досвідом 
набуття членства в ЄС та НАТО. Отже, українсько-литовські взаємини на 
сучасному етапі насичені неабияким динамізмом, тому досвід Литовської 
Республіки, набутий в процесі європейської інтеграції є корисним для України 
у реформах, що відбуваються в нашій державі. 

З кожним днем міжнародні відносини між Україною та Литвою у сфері 
освіти стають все глибшими. Актуальність навчання в Литві для українських 
студентів є високою. При виборі університету стає питання не тільки про 
англомовні програми, за якими студенти можуть навчатись комфортно, 
приваблює також поважне відношення викладачів до студентів, що вкрай є 
важливим в умовах європейської інтеграції. Навчання в Литві дає змогу 
познайомитись з історією та традиціями Литви, культурою, покращити знання 
англійської мови, та відвідати англомовні держави. 

Важливим напрямком взаємодії міжнародних відносин наших країн стала 
організація навчання литовських студентів у Київському національному 
університеті ім. Т.Г. Шевченка: Україна підтвердила готовність до співпраці, 
що стало першим кроком до обміну студентів. Литовські студенти також з 
задоволенням навчаються в університеті ім. Т.Г. Шевченка. 

Литовська Республіка, так як і Україна, рада приймати українських 
студентів на навчання. Щорічно тут надається українським студентам 40 
стипендій на навчання та проживання. Загалом для українців відкрито 500 
освітніх програм.  

Перевагою навчання в Литві для українських студентів є великий вибір 
стипендіальних програм, які дозволяють навчатись безкоштовно. Приваблює 
також змога працевлаштуватись, та мати практику по спеціальності.  

У всіх вузах Литви є міжнародні програми обміну студентами та 
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отримання подвійного диплому. 
На цей час на навчання в Литовську Республіку мають змогу пройти 

студенти за напрямом підготовки як медицина, дизайн та міжнародні 
відносини, а також студенти технічних спеціалізацій.  

У вузах Литовської Республіки та України підготовлені англомовні 
програми для іноземних студентів. Це свідчить про якість освіти, та дає змогу 
студентам відчувати себе комфортно. 

Також важливим аспектом є те, що студенти України, які навчаються в 
Литві, розвиваються в сфері культури, пізнають різноманіття світу.  

Що до відношення, то Литва підтримує Україну у всіх починаннях та є 
європейським адвокатом. Це свідчить про дружні відносини та впевненість в 
співпраці не тільки сьогодні, та і в майбутньому. 

Після «Революції Гідності» та обрання Президентом України                
П.О. Порошенка, більш частими стали контакти цих двох держав на найвищому 
рівні. Між главами двох держав відбувся довірливий особистий діалог. 

Провідною темою двосторонніх відносин стало сприяння Литвою 
інтеграції України в ЄС і НАТО. Керівництво Литви відстоює необхідність 
надання Європейським Союзом, Україні перспектив повноправного членства, 
активно відстоює необхідність укладання між Україною і ЄС Європейської 
угоди про асоціацію та вільну торгівлю. Литва також демонструє свою 
рішучість надавати активну підтримку набуттю Україною повноправного 
членства в НАТО. У Вільнюсі  9 липня 2016 року відбулося засідання Комісії 
України – НАТО, на якому обговорювалося подальше співробітництво і 
підтримка в реформуванні оборонного сектора України [4, c. 90]. 

У листопаді 2015 року зміцнюються контакти в освітні сфері керівниками 
МЗС Литви та Швеції. Вони підписали меморандум стосовно підтримки сфери 
освіти в Україні. Литва підтримує боротьбу України за свободу та сприяє 
створенню майбутнього України. Прем’єр-міністр Литви заявив: «Що 
українські студенти матимуть змогу навчатися у провідних університетах 
Вільнюса» [4, c. 100]. 

Таким чином, дух і атмосфера взаємовідносин України та Литви 
підтверджують, що двостороннє співробітництво буде поглиблюватися в усіх 
сферах з урахуванням інтересів двох держав та їх народів. У найближчій 
перспективі пріоритетними напрямами двосторонньої взаємодії стануть, не 
лише, питання політичної підтримки з боку Литви та прагнення України 
якнайскоріше інтегруватися в європейські структури, а й обміну досвідом 
набуття членства в ЄС та НАТО. Отже, українсько-литовські взаємини на 
сучасному етапі насичені неабияким динамізмом, тому досвід Литовської 
Республіки, набутий в процесі європейської інтеграції є корисним для України 
у реформах, що відбуваються в нашій державі. 
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Анотація: Проаналізовано історію розвитку та  становлення соціально-економічного 

картографування. Обґрунтовано використання  функціональних типів географічних карт 
для відображення на них об’єкта дослідження. Розроблено та створено серію статичних і 
динамічних карт зайнятості населення України.  

Ключові слова: соціально-економічне картографування, картографування зайнятості 
населення,  показники картографування, динамічні карти, картографування безробіття, 
функціональні типи карт.  

Постановка проблеми. У країнах з ринковою економікою соціальна 
захищеність працездатних осіб насамперед пов’язана з наявністю умов для 
використання праці як головного джерела доходів для забезпечення 
нормального рівня життя. Зайнятість розкриває один із найважливіших аспектів 
соціально-економічного життя людини, пов’язаний із задоволенням потреб у 
сфері праці. Разом з ним, трудова зайнятість населення країни забезпечує 
виробництво ВВП як економічну основу життя суспільства.  

Вивчення картографування зайнятості є достатньо актуальним і важливим 
процесом, адже питання забезпечення населення достатньою кількістю робочих 
місць досить гостро постає в сучасному українському суспільстві. Рівень 
зайнятості залежить від багатьох чинників і включає значну кількість понять і 
показників, які необхідно вивчати і картографувати для більш наочного 
відображення їх обсягів у певних місцях чи на різних територіях. Важливим 
може стати також дослідження зміни рівня зайнятості населення за різними 
роками задля виявлення особливостей змін показників у часі, що є досить 
простим завданням, якщо створити і дослідити карти відповідних часових 
періодів.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розвиток соціально-
економічної картографії в усі часи був тісно пов’язаний і визначався змінами в 
соціально-політичному і господарському устрої суспільства і житті людей. 
Знахідки в константинопольському архіві карт, що відображають 
американський континент і Антарктиду за їх станом до останнього 
льодовикового періоду (тобто десятки тисяч років тому), показують, що історія 
розвитку картографії сягає в далеке минуле. Хоча перші картографічні 
зображення можна віднести до числа загальногеографічних на кожному з них 
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завжди були присутні певні елементи господарського життя. 
Розширилося створення різних видів тематичних карт і вже до середини  

19 ст. були закладені наукові основи тематичної картографії, в тому числі і 
економічного картографування. Становлення і розвиток економічної 
картографії та інших галузей тематичного картографування послужило 
потужним імпульсом для подальшого розвитку географічних і суспільних наук. 

З початку 20 століття в тематичній і загальногеографічній картографії 
стали відбуватися дуже великі зміни, викликані зростанням технічного 
прогресу, отриманням більш повної і різноманітної статистичної інформації, 
що представлена насамперед різними переписами і формами статистичної 
звітності, тому вельми активно проводиться робота по створенню національних 
і регіональних атласів. Причому, крім передових країн світу, національні атласи 
з’являються в економічно відсталих колоніальних володіннях. У таких атласах 
помітно збільшується роль карт населення та господарства, особливо частка 
карт соціальної тематики. 

Особливо показовим був розвиток в Україні регіонального комплексного 
картографування. Були створені численні науково-довідкові, навчально-
краєзнавчі та науково-популярні атласи областей та країв. Вони не тільки 
відображали розширення тематичного розмаїття карт, збагачення способів їх 
оформлення і вдосконалення методики створення, але найголовніше – 
ознаменували становлення картографування соціальної сфери, народження 
соціально-економічної картографії. 

Серед картографічних творів соціально-економічної тематики, які були 
розроблені і випускалися вже за часів незалежності, слід відзначити довідкові 
«Карту етнічного складу населення України» масштабу 1:1 500 000 (ДНВП 
«Картографія», 2003 р.), що відображає передусім розміщення національних 
меншин в країні.  

Виклад основного матеріалу. Соціально-економічні карти служать 
засобом аналізу різноманітних даних (про населення, економіку, соціальну 
структуру) у територіальному розрізі. Такі карти відображують яке-небудь 
явище або групу явищ соціально-економічного характеру, зокрема динаміку 
показників ринку праці (рівень зайнятості та безробіття). 

Різноманіттям сфер використання соціально-економічних карт 
визначаються їх функціональні типи: довідково-інформаційні, пізнавальні, 
оперативні (включаючи моніторинг явищ і процесів), агітаційно-
пропагандистські та ін. 

На цей спектр функцій накладається відмінність карт за ступенем 
охоплення і детальності відображення об’єктів і явищ: від загального 
оглядового відображення основних рис просторової «поведінки» об’єктів і 
явищ до детального показу їх конкретних територіальних структур. 

У соціально-економічному картографуванні чітко виділяють два аспекти: 
статичний і динамічний.  Для науково-довідкових карт більш важливий 
перший – він дозволяє фіксувати інформацію про предмет картографування на 
певну дату (період), забезпечуючи таким чином можливість аналізу і 
співставлення даних на той чи інший момент. Але властивий соціально-
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економічним явищам динамізм в часі і просторі диктує необхідність їх 
картографування в другому аспекті з виявленням закономірностей розвитку 
явищ. 

Значною мірою динамічний аспект реалізується в соціально-економічних 
картах оперативного або прогнозного призначення. Перші складаються в різних 
відомствах для забезпечення повсякденної господарської та соціальної 
діяльності. Вони мають якості довідкових карт, відображаючи інформацію на 
вузький період або момент діяльності. Ці ж карти використовуються в 
практичній діяльності для виявлення та фіксування змін у стані виробництва. У 
ще більшій мірі можливості відображення динаміки виробництва 
розкриваються при складанні серій оперативних карт на різні дати, вони 
дозволяють виявити тенденції розвитку підприємств і організацій відповідної 
галузі господарства. 

Зайнятість – це надзвичайно важливе явище соціально-економічного життя 
суспільства, яке далеко не вичерпується проблемами безробіття, а включає 
також такі аспекти, як раціональне використання праці; забезпечення гідного 
рівня життя працюючого населення; задоволення потреб економіки у робочій 
силі із врахуванням її кількості та якості; задоволення професійних потреб 
працівників, включаючи потреби у професійній освіті та підтриманні 
кваліфікації; соціальну підтримку у разі втрати роботи тощо. 

Зайнятість – складна і багатоаспектна економічна категорія, що 
характеризує дуже важливі соціально-економічні відносини. Вона 
характеризується різними аспектами, основними з яких є її види, форми і 
показники. 

Зайнятість населення розуміється звичайно як діяльність громадян, 
пов’язана із задоволенням їхніх особистих і суспільних потреб, яка приносить 
їм заробіток чи трудовий дохід і не суперечить чинному законодавству.  

Картографування показників зайнятості населення є досить важливим 
процесом і може бути корисним при вивченні закономірностей забезпечення 
ефективної зайнятості та можливостей її цілеспрямованого регулювання. 
Зайнятість населення нерозривно пов’язана із такими поняттями як ринок 
праці і безробіття. 

Ринок праці є одним з основних і найскладніших елементів ринкової 
економіки, а також одним з основоположних предметів дослідження економіки 
праці. Він становить систему організації найманої праці на основі ринкових 
законів, яка включає роботодавців, що пред’являють попит на працю, найманих 
працівників, що формують на цьому ринку пропозицію праці, а також 
механізми й інститути узгодження інтересів працівників та роботодавців. Саме 
через ринок праці найважливіший національний ресурс – людський капітал – 
розподіляється за регіонами країни, галузями і видами виробництва, 
професіями і підприємствами.  

На ринку праці тісно переплітаються інтереси роботодавців і найманих 
працівників при визначенні ціни праці й умов її функціонування. На ньому 
відображаються практично всі соціально-економічні процеси, які відбуваються 
в суспільстві. Дієвість ринку праці залежить від міри розвиненості всіх інших 
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елементів ринкової економіки, від фази економічного циклу, досконалості 
соціально-трудових відносин, поведінки основних суб’єктів ринку – 
роботодавців і найманих працівників, що також залежить від дуже багатьох 
чинників. У свою чергу, ринок праці здійснює активний вплив на зазначені 
соціально-економічні процеси, сприяючи розвитку або гальмуючи його [6]. 

У міжнародному і вітчизняному соціально-економічних дослідженнях 
ринку робочої сили як його основні характеристики виділяють зайнятість і 
безробіття. Ці категорії взаємодоповнюють одна одну, оскільки обидві 
характеризують ступінь участі/неучасті активної частини населення в процесі 
праці.  

Безробіттям називається соціально-економічна ситуація в суспільстві, за 
якої частина активних працездатних громадян не може знайти роботу, яку вони 
здатні виконувати, що обумовлена переважанням пропозиції праці над попитом 
на неї. Хоча й існує думка, що безробіття є стимулятором трудової 
дисциплінованості і активності працюючого населення, однак соціально-
економічні втрати від безробіття настільки значні, що в усьому світі 
докладається багато зусиль для його мінімізації, і все ж жодній країні не 
вдається ліквідувати його повністю [6, 9]. 

У зображенні цих явищ на картах до тепер немає достатньої чіткості і 
єдності. Класифікації способів, що склалися в різних країнах і картографічних 
школах, не цілком збігаються, а іноді суперечать один одному. Виділяється 
англосаксонська школа, розвинена в Великобританії і США, яка 
розповсюджена в ряді інших країн – переважно англомовних, а також Японії. З 
іншого боку, існують австро-німецька школа, до якої примикають Швейцарія, 
Нідерланди, скандинавські країни, і французька школа, яка поширила вплив на 
Бельгію і ряд франкомовних країн – колишніх колоній Франції. 

Поряд з ними самостійно сформувалася вітчизняна школа. Її характеризує 
уявлення глибокого зв’язку способів зображення з сутністю відображуваних 
об’єктів і явищ і особливістю їх географічного поширення. У сфері соціально-
економічного картографування основоположне значення для розвитку способів 
зображення мали праці М. М. Баранського, починаючи з 30-х років нашого 
століття, продовжені і розвинені далі А. І. Преображенським, та багатьма 
іншими вченими. Ряд способів зображення зародився саме в сфері соціально-
економічної картографії та через неї увійшов в арсенал загальної картографії: 
картограма і картодіаграма, точковий спосіб, значною мірою – спосіб значків, 
спосіб знаків (ліній) руху. У свою чергу, соціально-економічна картографія 
освоїла і розвиває в своїй сфері такі загальногеографічні способи зображення як 
ізолінії, якісний фон, кількісний фон, лінійні знаки. 

Перша найважливіша особливість багатьох соціально-економічних явищ – 
приуроченість до певних географічних пунктів, тобто дискретний характер 
розміщення (виробництва, розселення, соціальної сфери) в географічних вузлах 
і пунктах, який визначається умовами розвитку – природними, економічними і 
історичними.  

В ході дослідження було підготовлено і укладено серію із трьох статичних 
карт пов’язаних з поняттям зайнятості населення, а саме: карта економічної 
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активності населення, карта попиту та пропозиції робочої сили і карта 
безробіття населення. Кожен із зазначених творів був створений на основі 
статистичної інформації, взятої із Статистичного щорічника України за 2013 рік 
[12]. Створена серія карт подає показники та інформацію, які напряму пов’язані 
із зайнятістю населення. Дані картографічні твори дозволяють дослідити, 
проаналізувати і зробити висновки щодо стану ринку праці в Україні на 2013 
рік. 

Карта економічної активності населення в своєму змісті розкриває 
загальні показники економічної активності населення за регіонами (по 
областях) на 2013 рік; наводить частку економічно активного населення до 
населення працездатного віку, а також відображає (за допомогою графіка) 
динаміку зміни економічної активності населення в Україні з 2000 по 2013 
роки. Карта економічної активності населення передає декілька показників, які 
ґрунтуються на офіційній інформації зі Статистичного щорічника України за 
2013 рік. Способи зображення і кольори підбирались таким чином, щоб якомога 
наочніше і зрозуміліше передати особливості розподілу зображуваних 
показників, а також забезпечити легкість і простоту читаності даного 
картографічного твору як для професіоналів так і для пересічних користувачів. 

Карта попиту та пропозиції робочої сили в свою чергу демонструє 
загальну кількість зареєстрованих безробітних за областями України; потребу 
підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць; навантаження 
на одне вільне робоче місце, а також потребу підприємств у працівниках на 
заміщення вільних робочих місць за видами економічної діяльності.  

На створеній карті попиту та пропозиції робочої сили зображуються 
показники: загальної кількості зареєстрованих безробітних; потреби 
підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць, а також 
навантаження на одне вільне робоче місце. 

Карта безробіття населення відображає показники загальної кількості 
зареєстрованих безробітних за областями; частку безробітного населення до 
економічно активного населення та відсоткові співвідношення безробітних за 
причинами незайнятості. Всі показники, які зображені на даній карті, подані на 
2013 рік. 

Карта безробіття населення України передає два показники, а саме: 
кількість зареєстрованих безробітних і частку безробітного населення до 
економічно активного населення. Всі перераховані показники подаються для 
кожної із областей України, а також для міста Києва і Севастополя на 2013 рік. 

Як зазначалось раніше, серія із трьох статичних карт розроблялась для 
того, щоб дозволити дослідити, проаналізувати і зробити висновки щодо стану 
ринку праці в Україні на 2013 рік. Але на цьому їх призначення не 
обмежується. Набір із трьох отриманих карт може також слугувати логічним 
доповнення до створеної анімаційної карти зайнятості населення. Не зважаючи 
на те, що основним призначенням анімаційної карти зайнятості слугує 
ілюстрація динаміки зміни показників у період з 2000 по 2013 роки, вона все 
одно включає в себе дані, які можливо співставляти і використовувати в 
доповненні до серії статичних карт. Тільки разом отримані картографічні твори 
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можуть дати максимально повну картину стану ринку праці в Україні на 2013 
рік.  

Крім того була укладена серія із чотирьох різночасових статичних карт 
зайнятості населення (за 2000, 2005, 2010 та 2013 роки), які були використані 
для створення однієї анімаційної карти зміни зайнятості населення в Україні з 
2000 по 2013 роки. Даний картографічний твір створювався з використання 
програми Adobe Premiere Pro. 

Анімаційна карта як один із видів сучасних картографічних творів, має 
можливість досить наочно передати зміну певного показника з плином часу. 
Вона полегшує аналіз значних серій карт, які демонструють різні часові 
періоди. Створена анімаційна карта ілюструє динаміку зміни показників 
зайнятості населення України починаючи з 2000 року до 2013. При її створенні 
використовувалась офіційна статистика зі Статистичного щорічника України за 
2013 рік [12]. На ній демонструється зміна відсотків зайнятого населення до 
населення працездатного віку за областями України в обраних часових 
періодах, а також динаміка зміни загальної кількості зайнятого населення, яка 
також подається за адміністративними одиницями.  

Сучасні технології та розвиток таких нових напрямів картографії, як 
віртуальне й динамічне картографування, дозволяють використовувати 
можливості комп’ютерних анімацій при картографуванні різноманітних 
процесів і явищ. 

Картографічні анімації – динамічний, послідовний показ карт-кадрів, які в 
процесі демонстрування створюють ефект руху, при якому фіксуються зміни 
стану та розвитку процесів і явищ об’єктів картографування. Їх можна 
відтворювати у прямому і зворотному порядках, змінювати швидкість 
демонстрування кадрів, фіксуючи зміни, відображувати якісні, кількісні та 
просторові особливості (трансгресію, регресію тощо). Анімація полегшує 
сприйняття змісту показників динаміки процесу, робить їх більш наочними. 
Для користувачів набагато зручніше та доцільніше використовувати анімації, 
ніж переглядати й вивчати серії з багатьох статичних карт, а особливо робити 
аналіз, порівнюючи їх. До того ж, аналіз серії карт потребує наявності у 
користувача певних навичок, які дозволили б йому поєднувати окремі карти та 
отримувати цілісну картину. 

Перші оглядові праці з проблеми анімації з’явились у 1970-ті роки. У 
розробці анімацій одними з перших були англійські картографи, які створили 
методику динамічного картографування на прикладі Ірландського моря. 
Створені фільми відображували рух води, повітряних фронтів і морських течій. 
Спочатку анімації використовували для спостереження за явищами та подіями, 
що швидко змінюються (наприклад, за повенями або лісовими пожежами), для 
моніторингу та оцінювання стану сільськогосподарських посівів. Потім їх 
почали використовувати для візуалізації повільних процесів і навіть для 
палеогеографічних реконструкцій  [1, 2, 11]. 

Для створення анімації укладались 4 статичні карти зайнятості населення 
на різні часові періоди (2000; 2005; 2010 і 2013 роки). Кожна з отриманих карт 
відображала два показники, станом на конкретний час. Серед них: загальна 



 Том 3. Выпуск 11                                                                                                                                          География 

Научный взгляд в будущее                                                                                          ISSN 2415-766Х (P) / 2415-7538 (O) 81 

зайнятість населення і частка зайнятого населення до населення працездатного 
віку. Обидва показники подавались за регіонами (по областях). 

Загальна зайнятість населення передавалась способом картодіаграми, де 
зображувальним засобом виступали стовпчики різної висоти. Один міліметр 
висоти стовпчика відповідав 100 тисячам зайнятих осіб. Вони зафарбовувались 
в насичений рожевий колір. 

Показник частки зайнятого населення до населення працездатного віку на 
карті зображувався способом картограми. Для цього, статистичний ряд значень 
було розбито на 4 інтервали (до 54; 54,1-58; 58,1-62; понад 62). Кожному 
інтервалу відповідав певний відтінок зеленого кольору. Всі області 
зафарбовувались відповідно до розробленої шкали та статистичного показника, 
який їм притаманний. Шкала розроблялась за допомогою способу рівних 
інтервалів. 

Після остаточного оформлення та укладання всі 4 карти (за кожен рік 
періоду) було перетворено у растровий формат, а ще окремо було записано всі 
карти для підготовки до друку паперової серії карт динаміки. Растрові файли 
зберігались у форматі *.jpeg. Він має менший розмір (вагу) файлу, ніж 
наприклад формат *.tiff. Для створення безпосередньо анімації було 
використано програму Adobe Premiere. У цій програмі, як і у більшості 
відеоредакторів, анімації створюються завдяки технології ключових кадрів (у 
нашому випадку це 4 карти). Зміна кадрів у часі й створює враження анімації. 
Програма містить багато ефектів, які дозволяють зробити анімацію більш 
видовищною. Комбінуючи лише кількома параметрами вбудованого ефекту Рух 
(Motion), можна створювати досить видовищні ефекти анімації.  [7, 11] 

У проміжках між ключовими кадрами програма здійснює автоматичну 
інтерполяцію параметра, який змінюється, що забезпечує плавну його зміну від 
одного ключового кадру до іншого. 

Кадри змінюють один одного з інтервалом у 1,3 с, загальна тривалість 
анімації становить приблизно 7 с. Після роботи з Adobe Premiere файл 
експортується у потрібний відеоформат (у нашому випадку – формат *.mp4). 
Це робить можливим перегляд анімації на більшості відеопристроїв. При 
необхідності до анімації можна додати звук, передусім для пояснення та 
коментування явищ, які відбуваються при відтворенні анімації. Програма Adobe 
Premiere була вибрана тому, що для оформлення карт і подальшої анімації 
використовувався програмний продукт корпорації Adobe (Illustrator). Їх спільне 
використання полегшує імпорт-експорт файлів, дозволяє уникати зайвих 
спотворень. 

Висновки. Процеси дослідження і картографування зайнятості населення є 
досить важливими в сучасному суспільстві. Їх актуальність з кожним роком 
зростає все більше і більше. В усіх країнах світу проблеми зайнятості і 
безробіття є одними з найгостріших. Державна політика більшості країн 
обов’язково будується з поглядом на основні проблеми і потреби ринку праці. 
Україна не є винятком і для неї завжди були важливими проблеми зайнятості і 
безробіття, які особливо гостро постали перед нашою країною на даний час. 
Економічна криза, складне становище промисловості і господарства та багато 
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інших чинників негативно впливають на ринок праці, що призводить до 
збільшення рівня безробіття, зменшення кількості робочих місць та загального 
рівня економічної активності населення і т.д. Задля поліпшення ситуації в 
даному напрямку, державою мають проводитись відповідні заходи. 
Картографування зайнятості і безробіття, якраз є одним із інструментів, які 
можуть забезпечити наочне відображення основних складових ринку праці, 
виявлення головних проблем в даній сфері та розробку необхідних заходів по їх 
вирішенню. Крім того, картографічна продукція є одним із найважливіших 
компонентів, що забезпечує вчасне та оперативне реагування на переважну 
більшість проблем (в тому числі і проблем ринку праці) на різних рівнях (як на 
регіональному і локальному, так і на державному). 

Для сучасного розвитку картографії характерним є перехід до 
комп’ютерних технологій, а також розвиток і широке використання 
геоінформаційних систем. Тому, досить перспективним і важливим напрямком 
є розробка і введення нових методик картографування ринку праці і всіх його 
складових з використанням сучасних технологій. Адже техніка і її можливості 
розвиваються достатньо швидко і це може забезпечити створення нових 
способів зображення і методів складання карт, що в свою чергу призведе до 
підвищення якості картографічної продукції і швидкості її укладання. 
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Abstract. Formulation of  the problem. It is determined that mapping employment is a 

promising area of research. An important aspect may also be the study of changes in the level of 
employment of the population over different years in order to identify the peculiarities of changes in 
the indicators in space and time. 

Analysis of recent research and publications. The article analyzes the formation of thematic 
mapping in Ukraine. t is determined that with the growth of technical progress, the acquisition of 
more complete and varied statistical information is actively carried out work on the creation of 
national atlases from different countries. 

Presenting main material. It is necessary to map the socio-economic phenomena in 
interactive mode. To reflect the research object, the choice of indicators, statistical information, 
image methods, etc. was substantiated.  A series of maps was created. Static maps: economic 
activity of the population, demand and supply of labor, unemployment. An animation card 
"Changing the employment of Ukraine" was created as well. 

Conclusions. The economic crisis, the difficult situation of industry and economy and many 
other factors have a negative impact on the labor market, which leads to an increase in 
unemployment, a decrease in the number of jobs and a general level of economic activity of the 
population. In order to improve the situation in this direction, the state should take appropriate 
measures. Cartography of employment and unemployment is just one of the tools that can provide a 
clear indication of the main components of the labor market, identify the main problems in this area 
and develop the necessary measures for their solution. 
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Аннотация. В работе рассматриваются геосредства, позволяющие выявить 

структурные свойства специфичности архитектурного пространства. Такой подход 
основан на принципах непротиворечивого взаимодействия неживой природы и архитектуры 
и  представляет собой новую парадигму. Возможность формирования такой 
специфической среды и определение средств, воздействующих на  восприятие, является 
прерогативой архитектурной геоники. Взятие за основу специфичности геосредство, 
позволяет говорить о методе, в основу которого положено рассмотрение нескольких 
параметров, каждый из которых имеет положительную корреляцию с фактом особых 
свойств архитектурного пространства. В данной статье акцентируется факт 
воздействия синтезированных природных звуков на потребителя. Имеющиеся данные 
позволяют судить о способности таких звуков изменять характер модулирующих влияний 
на физическое и психоэмоциональное состояние организма человека. В процессе 
взаимодействия сенсорных стимулов колебательноволновой природы с эндогенными 
ритмами организма при определенных соотношениях фазово-частотных характеристик 
проявляются биорезонансные взаимодействия, способные повышать устойчивость 
регуляторных механизмов физиологических функций. Приведенные в статье данные могут 
служить основанием для моделирования специфического средообразования с целью 
повышения функциональных резервов психоэмоционального и физического состояний 
человека. 

Ключевые слова: архитектурная геоника, геонаправленная архитектура, 
специфическое архитектурное пространство. 

Вступление. 
Современные знания человечества о мире, о земле, о человеке дают 

возможность и обывателю, и профессионалу-архитектору по-иному взглянуть 
на привычные составные части архитектурно-пространственной среды 
обитания, на объекты, её составляющие, по-иному почувствовать и осознать 
сущность архитектурного пространства [1]. Современная ситуация вводит в 
формирование среды такую составляющую, как специфичность, которая 
является новой детерминантой в формировании архитектурного пространства. 
Обоснованием статуса специфического архитектурного пространства является 
психофизиологический феномен в категориальном поле философии 
архитектуры. 

Инструментарий архитектурной геоники.  
Возможность формирования  специфической среды и её восприятия 
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является прерогативой архитектурной геоники [2-4], которая формулирует 
системность изучения влияния геофакторов на человека и имеет в своём 
депозите инструментарий создания специфичности пространства. Введение в 
архитектурный язык понятия синтаксиса пространства позволит 
сформулировать структурные свойства специфичности, основанные на 
принципах непротиворечивого взаимодействия неживой природы и 
архитектуры и  представляет собой новую парадигму.  

Современные тенденции трансдисциплинарности в теории и практике 
архитектурной геоники, выраженные в отдельных концепциях, методах и 
подходах, «подкрепляются» новейшими знаниями и свидетельствуют о 
развитии вектора геонаправленной архитектуры. Их локальные проявления 
отражают комплексный  подход к созданию позитивной архитектурно-
пространственной среды обитания. Это подтверждает необходимость развития 
архитектурной геоники в рамках теоретического и проектного опыта 
формирования геоподходов, а также разработки принципов и моделей 
геосинтезированного специфического пространства. 

Различные способы создания специфического пространства отличаются 
как по сути, так и по производимому эффекту. Например, применение 
эниологических свойств предметно-пространственной среды [5-6]. Следствием 
использования законов эниологии в архитектурной геонике являются 
воздействия архитектурных форм на естественные пространственные 
энергообразования. Геометрические характеристики пространства 
архитектурная геоника  рассматривает, как ещё один приоритетный вектор, 
придающий специфичность средообразованию [7].  

Одним из базовых поттернов архитектурной геоники  в создании 
специфического пространства является акустика, которая влияет на 
формирование информационно-эмоционального воздействия архитектурного 
объекта и его художественного образа –посредством отражения многих 
психических явлений. Но акустики не «интерьерной», а непрерывно «живущей» 
в естественных природных условиях, так называемой внешней акустики 
externum loquentium (лат). То есть,  использование естественных ветровых 
потоков в качестве инструмента для воспроизводства, а вернее, синтезирования 
природного звука. К такому опыту в архитектуре  обращались начиная с 
античных времён и который имел определённую популярность в привнесении 
некоторых особенностей в архитектурное пространство в средние века. 
Несмотря на отсутствие точной и фиксированной частоты колебаний, такие 
синтезированные звуки природы воздействуют на организм через вызываемые 
ими вибрации. Имеющиеся данные [8-9] могут служить основанием для 
использования звуков внешней акустики с целью моделирования 
специфического средообразования, повышающего психоэмоциональные и 
физические резервы человека.  

В настоящее время развитие идеи звучащего архитектурного пространства 
имеет «вилку» от традиционного «арфоподобного» устройства, до малых форм, 
синтезирующих ветровые потоки в звучащее пространство. Примеры 
сооружений малых форм, так называемых «эоловых арф», демонстрируют факт 
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акустического архитектурного пространства.  
Заключение и выводы. 
Исследование положительного влияния геофакторов [10] на человека, в 

методологическом плане заключается в разработке и развитии представлений о 
теме специфичности пространства, о конкретике его содержания. 

Цель архитектурной геоники –концентрация и использование различных  
геофакторов для оздоровительного воздействия на человека. Результаты 
системных исследований дают основание полагать, что избранный нами подход 
к изучению возможностей создания специфического архитектурного 
пространства, способного положительно воздействовать на физическое и 
психоэмоциональное состояние человека, является правомерным и полученные 
результаты можно рассматривать как потенциально перспективные, 
стимулирующие творческое начало для дальнейшего развития этого 
направления в науке. 

Синтаксис пространства - мощнейшее средство придания специфичности 
архитектурной среде. Под синтаксисом пространства в архитектурной  геонике 
понимается результат влияния геофакторов, являющихся причиной 
специфичности пространства. Знание  правил и законов синтаксиса позволит 
формировать мощное средство положительного  воздействия на человека. 
Синтаксический подход к архитектурному пространству в целом и к 
архитектурной композиции в частности, далеко не исчерпывает смысловые 
возможности архитектурной геоники и нацелен в основном на «грамматику и 
на синтаксис» специфического пространства, и, в целом, отвечает за 
«ремесленную» сторону архитектурной геоники. Специфическая среда –не 
формальная композиция, это –феномен. А значит, синтаксис специфического 
пространства должен включать в себя феноменологию и явления синестезии. 
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Abstract.  
The paper discusses the geological tools allowing to identify the structural properties of the 

specificity of the architectural space. This approach is based on the principles of non-contradictory 
interaction of inanimate nature and architecture and represents a new paradigm. The possibility of 
forming such a specific environment and the definition of means affecting perception are  the 
prerogative of architectural geonics. Taking the specificity of the geo-tool as a basis allows us to 
speak about the method based on the consideration of several parameters, each of them has a 
positive correlation with the fact of special properties of the architectural space. 
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Main text. 
The different ways of creating a specific space differ both in essence and in effect, for 

example, the use of the eniological properties of the subject-spatial environment. The effects of 
architectural forms on natural spatial energy formation are the consequence of the use of the laws 
of eniology in architectural geonics 

This article focuses on the fact of the impact of synthesized natural sounds on the formation of 
information and emotional impact of an architectural object. The available data make it possible to 
judge the ability of such sounds to change the nature of the modulating effects on the physical and 
psycho-emotional state of the human body. In the process of interaction of sensory stimuli of 
oscillatory-wave nature with endogenous rhythms of the body in certain ratios of phase-frequency 
characteristics, bioresonance interactions occur, which can increase the stability of the regulatory 
mechanisms of physiological functions. 

One of the means of creating the specificity of the architectural space is considered to be the 
impact on a person of the microclimate of geological origin - mines, caves and mine workings. The 
electronegative ions contained in such media have a kind of complex effect on the human body, 
which should be considered as physiological stress, stimulating various functions of the body. 
And, finally, a hypothetical tool of architectural geonics - water as an inorganic compound is the 
main biotope of the Earth. 

Conclusion 
The fundamental subject of architectural geonics, which primarily determines its content, is 

space as a system object of the perception act. The data presented in the article can serve as a basis 
for modeling a specific environment formation in order to increase the functional reserves of the 
psycho-emotional and physical states of a person. 

Key words: architectural geonics, geo-directional architecture, specific architectural space. 
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Аннотация.  В статье рассматриваются вопросы, отражающие взаимосвязь между 
содержанием аскорбиновой кислоты и катионами цинка в лекарственных растениях 
естественной флоры Гомельского района. Показано, что для представителей отдельных 
семейств растений существует тесная корреляция между изучаемыми показателями.   

Ключевые слова: Лекарственные растения, аскорбиновая кислота, цинк, содержание, 
корреляция. 

Лекарственные растения составляют особую группу объектов 
исследования, благодаря высокой биологической активности, с одной стороны, 
и практической неизученности накопления в них отдельных антиоксидантов – с 
другой. Лечебное действие многих видов лекарственных растений связано с 
наличием в них фармакологически активных веществ, которые при 
поступлении в организм животных и человека проявляют физиологически 
активные свойства и оказывают целебное действие [1]. Антиоксидантная 
защита осуществляется не только с помощью неферментативных механизмов с 
использованием аскорбиновой кислоты, но и ферментативной защиты, 
включающей ферменты, содержащие железо, цинк, медь.  Вследствие этого 
особую актуальность приобретает вопрос изучения возможности 
использования в качестве биологических добавок лекарственных сборов в 
комбинации с микроэлементами, в частности, цинка. Существует медицинский 
препарат аскоцин, усиливающий синтез стероидных гормонов, регулирующий 
метаболические и окислительно-восстановительные процессы. В настоящем 
исследовании предприняты попытки выявления групп лекарственных  
растений, имеющих состав, позволяющий рекомендовать их в качестве  
дополнительного источника аскорбиновой кислоты и цинка и возможной 
замены подобных лекарственных средств. 

Цель исследований – изучение корреляционных связей между 
содержанием аскорбиновой кислоты и содержанием цинка в лекарственных 
растениях. 

Исследованы 9 видов лекарственных растений, принадлежащих различным 
семействам естественной флоры. Количественное определение аскорбиновой 
кислоты проводили фотометрическим методом, определение содержания ионов  
цинка – атомно-адсорбционным методом [2].  

В таблице 1 приведены данные по содержанию аскорбиновой кислоты в 
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растительном материале. 
Таблица 1  

Содержание аскорбиновой кислоты в растениях 
мг% 

Вид растения Аскорбиновая кислота 
2017 г. 2018 г. 

Семейство Розоцветные (Rosaceae) 
Малина обыкновенная 
(Rubus idaeus L.) 

313,0 ± 30,8 316,3 ± 29,6 

Земляника лесная 
 (Fragaria vesca L.) 

180,0  ±  17,6 177,0 ± 16,5 

Лапчатка прямостоячая 
(Potentilla erecta L.) 

124,7 ± 11,8 11,2 ± 126,8 

Сем. Сложноцветные (Compositae) 
Пижма обыкновенная 
(Tanacetum vulgare L.) 

52,0 ± 4,8 51,3 ± 4,6 

Тысячелистник 
обыкновенный (Achillea 
millefolium L.) 

46,0 ± 4,3 45,0 ± 4,2 

Бессмертник песчаный 
(Helichrysum arenarium L.) 

36,0 ± 2,9 33,3 ± 2,7 

Сем. Брусничные (Vacciniaceae) 
Брусника обыкновенная 
(Vaccimum vitisidaea L.) 

222,7 ± 20,8 224,0 ± 21,6 

Клюква болотная 
(Oxycoccus palustris Pers.) 

239,7 ± 22,6 238,0 ± 22,4 

Черника (Vaccinium 
myrtillus L.) 

85,0 ± 7,2 85,7 ± 7,6 

 
Из исследованных видов лекарственных растений наибольшим 

содержанием аскорбиновой кислоты отличались клюква болотная, брусника 
обыкновенная, малина обыкновенная,  земляника лесная, зверобой, лапчатка 
прямостоячая.  Максимальное содержаний аскорбиновой кислоты установлено 
у представителей семейства розоцветные. Содержание аскорбиновой кислоты 
варьировало в интервалах от 36,0 мг%  (пробы бессмертника лекарственного) 
до 313,3  мг%  (образцы малины обыкновенной), отобранных в 2017 году;  в 
пробах, отобранных в 2018 году, вышеуказанная тенденция сохранялась.  

В таблице 2 представлены результаты исследований содержания цинка в 
исследуемых образцах лекарственных растений. 

Согласно данным, представленным в таблице 2,  минимальное 
содержание цинка  отмечено у представителя семейства Астровые – в пробах 
малины обыкновенной (20,60±2,17 мг/кг), отобранных в 2017 году,  
максимальное – у представителя семейства Брусничные клюквы болотной 
(36,31 ± 2,87 мг/кг) в пробах, отобранных в 2018 году.  
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Таблица 2  
Содержание цинка в растениях 

мг/кг 
Вид растения Аскорбиновая кислота 

2017 г. 2018 г. 
Семейство Розоцветные (Rosaceae) 

Малина обыкновенная 
(Rubus idaeus L.) 

20,60 ± 2,17 20,78 ± 1,96 

Земляника лесная 
 (Fragaria vesca L.) 

20,96  ±  2,87 22,31 ± 2,12 

Лапчатка прямостоячая 
(Potentilla erecta L.) 

23,76 ± 2,11 23,22 ± 2,46 

Сем. Сложноцветные (Compositae) 
Пижма обыкновенная 
(Tanacetum vulgare L.) 

28,54 ± 2,45 28,19 ± 1,96 

Тысячелистник 
обыкновенный (Achillea 
millefolium L.) 

27,94 ± 2,31 27,16 ± 2,10 

Бессмертник песчаный 
(Helichrysum arenarium L.) 

27,92 ± 2,14 27,91 ± 2,43 

Сем. Брусничные (Vacciniaceae) 
Брусника обыкновенная 
(Vaccimum vitisidaea L.) 

34,49 ± 3,15 35,05 ± 3,16 

Клюква болотная 
(Oxycoccus palustris Pers.) 

35,90 ± 3,46 36,31 ± 2,87 

Черника (Vaccinium 
myrtillus L.) 

26,06 ± 2,45 24,66 ± 2,52 

 
Рассчитаны коэффициенты корреляции между содержанием аскорбиновой 

кислоты и цинка в отобранных образцах растений, данные представлены в 
таблице 3. 

Таблица 3  
Коэффициенты корреляции между содержанием аскорбиновой 

кислоты и цинка в растительном материале 
Семейство 2017 г 2018 г 

Семейство Розоцветные (Rosaceae) -0,51359 -0,07089 
Сем. Сложноцветные (Compositae) 0,246635 0,192821 

Сем. Брусничные (Vacciniaceae) 0,964285 0,993892 
 

Выявлена тесная корреляционная связь между содержанием аскорбиновой 
кислоты и содержанием ионов цинка в семействе Брусничные (коэффициент 
корреляции составил 0,96 для проб 2017 года; 0,99 – для проб 2018 года), что 
указывает на возможность их использования в лекарственных сборах. 
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Abstract. In article the questions reflecting interrelation between the content of ascorbic acid 

and cations of zinc in herbs of natural flora of the Gomel district are considered. It is shown that 
for representatives of separate families of plants there is a close correlation between the studied 
indicators. 
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Анотація. У статті викладено сучасний стан стійкості сортів пшениці озимої до 

комплексу шкідливих видів комах. Наведено механізми та джерела стійкості культурних 
рослин до внутрішньостеблових, сисних та листогризучих фітофагів. Уточнені окремі 
механізми сіыйкості пшениці озимої до основних шкідників в Лісостепу України. 
Обґрунтовано доцільність використання в селекції морфо-фізіологічних показників 
стійкості зернових культур до комплексу шкідників. Представлені результати 
багаторічних досліджень стійкості культурних рослин фітофагів, що заселяють сорти 
пшениці озимої різного еколого-географічного походження. Виявлено нові перспективні 
джерела стійкості пшениці озимої та кукурудзи до комплексу шкідливих видів комах. 

Ключові слова: сорт, пшениця озима, кукурудза, селекція, врожайність, якість зерна, 
типи стійкості. 

Вступ. В сучасних умовах розвитку сільського господарства важливим 
резервом збільшення виробництва зерна є зменшення втрат урожаю від 
комплексу шкідливих видів комах. 

В 2000 - 2017 р. у середньому втрати рослинницької продукції від 
шкідливих організмів становили 18-30%, а місцями перевищували 50%. 
Проведення науково обгрунтованих заходів щодо захисту зерна культур від 
комплексу шкідників дозволяє отримувати 7-10 т/га високоякісного зерна. 

Аналіз літературних джерел, постановка проблеми. Експериментальні 
дані вітчизняних і зарубіжних учених та виробничий досвід свідчать, що 
розробка ресурсоощадних систем захисту пшениці озимої та інших зернових 
культур від шкідників на основі нових прийомів щодо контролю комплексу 
фітофагів є високоефективним практичним заходом в господарствах усіх форм 
власності. При цьому, обґрунтований контроль фітофагів на основних етапах 
органогенезу рослин сприяє підвищенню врожайності зернових культур (на 
25% і більше) та зростанню продуктивності праці і зниженню витрат як палива, 
так і поживних речовин та засобів захисту рослин.  

Сучасний захист зернових культур базується на застосуванні речовин, що 
здатні повністю або частково пригнічувати як розвиток, так і розмноження 
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комплексу шкідників сільськогосподарських культур. Доцільно відмітити, що 
динаміка змін в технологіях захисту зернових культур від шкідників зазнала 
значних зрушень, зокрема у співвідношенні методів комплексного захисту. Так, 
частка агротехнічного методу зменшилась із 45 % до 20 %, біологічного - з 10 
% до 3 %, а імунологічного та хімічного збільшилася з 15 % до 35 % та з 35 % 
до 72 %. Це свідчить про важливість теоретичного перегляду структури 
нинішніх систем та їх екологізації та біологізації. При цьому із доступних 
напрямків новітньої системи захисту є використання порівняно стійких сортів 
та гібридів зернових культур [3,11,13,14,15]. 

Характерно, що селекція стійких генотипів зернових культур - найбільш 
дешевий і екологічно чистий спосіб контролю фітофагів, а окупність селекції на 
імунітет зростає швидше, ніж її вартість [3,4]. 

У нових формах господарювання високоврожайні сорти і гібриди, стійкі як 
проти монофагів, так і поліфагів: кукурудзи - проти стеблового метелика і 
саранових; пшениці - проти клопа шкідливої черепашки, злакових мух, 
пильщиків, п’явиць, попелиць є важливим резервом підвищення урожаю зерна і 
якості врожаю. 

Заслуговує на увагу те, що в основі захисно-відновної системи зернових 
культур лежать найрізноманітніші чинники імунітету, які генетично обумовлені 
і засновані на фізіологічних, біохімчних і анатомно-морфологічних механізмах 
стійкості рослин [4,5,6,12]. 

Відмічено, що першим етапом спільної роботи селекціонерів з 
ентомологами є з’ясування особливостей взаємовідносин “рослина-живитель” 
фітофаг, що є ключем до вдосконалення механізмів контролю комплексу 
шкідників зернових культур [7,8]. 

Показники розмноження фітофагів на культурних рослинах залежать і від 
особливостей живлення та своєрідності кормової спеціалізації, а також 
адаптації фізіології комах до якості корму. Характерно, що спеціалізація 
фітофагів обумовлена біохімією певного сорту чи гібриду. Стійкість зернових 
культур  до пошкоджень обумовлена і факторами імунітету рослин, що 
обмежують різноманітність рослин та їх органів і тканини, які 
використовуються комахами для живлення. При цьому порушення шкідниками 
цілісності покривних тканин сприяє проникненню в них збудників вірусних та 
інших хвороб рослин [8,9,10,12]. 

Мета досліджень – оцінка сучасних механізмів стійкості зернових 
культур, а також перспектив використання інноваційних заходів щодо 
контролю комплексу фітофагів на посівах зернових культурах в Лісостепу 
України. 

Обговорення результатів. В останні роки актульним став зв’язок фітофаг-
збудник, який може бути не тільки випадковим, але і постійним, як це має місце 
у періоди порівняно теплих осінніх етапів органогенезу пшениці озимої. 
Комплекс, видів комах, особливо сисних, переносники вірусних інфекцій, що 
впливають на фітосанітарний стан агроценозів відмічено у 35 - 63 % 
обстежених площ. Однак, чим стійкіше той чи інший сорт до шкідників, тим 
менше роль останніх у поширенні вірусних та інших захворювань зернових 
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культур на початку і росту та розвитку. 
Доцільно відмітити, що при нових системах землеробства важливою з 

погляду неможливості протистояння рослин є види грунтових поліфагів, що 
пошкоджують висіяне насіння, паростки та молоді корінці, стебла, які в 
сучасних умовах недостатньо стійкі до комплексу шкідників. У зв’язку із цим 
захист зернових культур на перших етапах органогенезу можливий переважно 
за допомогою нових інсектицидних протруйників із якісними довготривалими 
механізмами контролю комплексу фітофагів. 

Особливої уваги заслуговує і комплекс внутрішньостеблових шкідників, 
які шкодять на ІІ-ІІІ; IV-VI та VIII-X етапах органогенезу зернових культур, а в 
останні роки на ІХ-ХІ етапах відчутної шкоди завдають стеблові хлібні 
пильщики. При цьому, в осінній період (ІІ-ІІІ етапи) особливої шкоди першим 
строкам появи сходів пшениці озимої завдають личинки гессенської, шведської, 
пшеничної та інших мух. На цьому етапі органогенезу відбувається 
формування конуса наростання його інтенсивна диференціація, закладання 
основних вузлів і міжвузлів стебел та листків, а пошкодження головних стебел 
впливає як на ці формотворчі процеси, так і на інтенсифікацію кущіння, 
пригнічення і зниження зимостійкості рослин, кількісні та якісні показники 
врожаю зерна пшениці озимої, що підтверджено і іншими дослідниками 
[1,3,5,12]. 

На перших етапах росту зернових культур комплекс шкідників 
пошкоджують наземну і підземну частини стебел, коріння, прогризають у 
стеблах ходи, поїдають вегетативні органи. Такі пошкодження призводять до 
втрати тургору і в’янення основних і другорядних стебел або рослини в цілому. 
У злаків після колосіння в результаті порушення цілісності провідної системи 
стебла місцями проявляється білоколосся із невиповненими зернами. 

На усіх етапах органогенезу пошкодження рослин шкідниками з колючо-
сисним ротовим апаратом різко відрізняється, так як ферменти слинних залоз і 
інші фізіологічно акивні речовини, порушують у них обмін речовин, стан 
фітогормонів, гідролізують їх біополімери, деформують провідні системи і 
достовірно знижують рівень фотосинтезу [5,7,10]. 

Вище вказане призводить до зміни морфо-фізіологічного розвитку і 
функціонування листя із почервонінням та пожовтінням і подальшій загибелі. 
Порушення скординованості формування паренхімних, провідних і 
епідермальних тканин листа викликає його скручування і достовірним змінам 
дії фотосинетичного апарату пшениці озимої, кукурудзи та інших культур. 

При цьому, заслуговує на увагу своєчасна діагностика пошкоджень сходів 
зернових культур, що викликається окремими видами фітофагів. При вивченні 
стійкості зернових культур до шкідників важлива своєчасна ідентифікація і 
фенологія останніх. Нагальним є морфологічні і фізфологфчні дослідження 
стану зернових культур з метою більш точного визначення особливостей 
біології фітофагів і пошкодження ними рослин із використання методик 
ентомологічних спостережень, люмінісцентного аналізу, інфрачервоної 
мікроскопії, імунохімії, рентгенографії, а також моделей кількісних і якісних 
замін у структурах ентомокомплексів на основних етапах формування врожаю 
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зернових культур. 
Визначення ступеня стійкості зернових культур до комплексу фітофагів 

досягається сучасними методами моніторингу фенології шкідників. Відомо, що 
багато диких родичів культурних рослин і сучасних організмів 
характеризуються як груповою, так і комплексною стійкістю. Однак у процесі 
доместикації рослин і штучного відбору багато цінних сортів втратили один з 
даних видів стійкості або навіть обидва [6,8,14]. 

Таким чином, в стійкості зернових культур належить неспецифічним 
бар’єрам, які здатні забезпечити самозахист культурних рослин від комплексу 
видів шкідливих організмів. До числа цих бар’єрів в першу чергу відносяться 
морфологічні, фізіологічні та біохімічні показники сортів і гібридів зернових 
культур. 

Так, морфологічні фактори, покривні тканини, як загальна зовнішня 
особливість рослин, що захищає їх від патогенних агентів (особливо від 
мікроорганізмів). Велике значення у комплексній і груповій стійкості рослин 
мають різні епідермальні утворення і, в першу чергу,  залозисті і покривні 
трихоми, а також кутикулярні та епікутікулярні покриви. Трихоми, що 
покривають листя та інші органи рослин, фактори стійкості пшениці, кукурудзи 
та інших культур до попелиць, цикад, клопів-сліпняків та інших фітофагів 
[3,6,10]. 

Відмічено, що восковий покрив листя забезпечує стійкість рослин до 
попелиць, блішок та інших шкідливих організмів [1]. Із фізіологічних та 
біохімічних факторів доцільно відмітити строки розвитку культурних рослин, а 
також речовини вторинного обміну із широким спектром дії (у тому числі 
токсичної) на окремі стадії розвитку комах. Ця їх властивість у багатьох 
випадках виступає як фактор комплексної стійкості рослин. Встановлено, що 
флавоноїди бензоксізолінони (МБОА) злаків - важлива ланка імунітету 
кукурудзи до саранових, кукурдзяної попелиці (Rhapalosiphum maidis Fitch.), 
кукурудзяного метелика, совки (Sesamia (monangriodes Lef.) Cretica L.) [1,2]. 

Звертається увага на хід еволюції з первинниим захисним механізмом, 
яким служила неспецифічна горизонтальна стійкість. Саме вона виявилась 
характерною для природних екосистем. Специфічна (вертикальна) стійкість 
виникла пізніше, в результаті  відбору на специфічність при взаємодії в системі 
“господар-паразит” за принципом “гнг на ген”. Створення механізмів 
неспецифічної стійкості у вирощуваних сортах зернових культур знижує не 
тільки рівень чисельності шкідників, але і структуру сучасних 
ентомокомплексів. Це свідчить про те, що впровадження у виробництво 
порівняно стійких сортів є одним з найбільших екологічно безпечних, 
економічних ефективних способів комплексного захисту зернових культур 
[1,7]. 

Відмічено, що механізми неспецифвчної стійкості проявляється із 
формуванням і активацією окислювально-відновлюваних ферментів, фенолів, 
фітонцидів, фітоалексинів, пігментів і споріднених їм сполук (антоціанів, 
коротинів, катехінів), амінокислот, інгібіторів вільно-радикальних реакцій 
різної природи. Саме тому стійкість щодо пошкодження рослин шкідливими 
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організмами і на реакцію до них впливають генетично обумовлені фізіолого-
біохімічні властивості виду і сорту, а також якість насіння, характер 
мінерального живлення рослин, умови вирощування зернових культур при 
ресурсоощадних системах землеробства [2,8,11]. 

Відмічається також, що крім неспецифічної і специфічної стійкості 
враховують витривалість (толерантніст) рослин до стрес-факторів зовнішнього 
середовища і шкідливих організмів. При толерантністю розуміють властивості 
рослин не знижувати врожай при зараженні (пошкодженні) шкідливими 
організмами. Тим не менш, в клітинах, тканинах і органах рослин толерантних 
сортів фітопатогени і фітофаги розмножуються. При цьому в результаті мутацій 
і рекомбінацій можуть з’явитися їх більш агресивні біотипи (раси). Тому 
толерантні сорти, як особливий фактор впливу розмноження шкідливих видів 
комах є ефективним заходом їх контролю у часі та просторі [2,8]. 

На сучасному етапі ведення рослинництва заслуговують уваги наступні 
показники стійкості зернових культур до комплексу шкідників: 

- рослини, абсолютно стійкі до заселення і впливів тих чи інших фітофагів; 
- рослини з високим ступенем прояву відносної стійкості, слабо 

пошкоджувані фітофагом із ефектом стимуляції росту у рослин-реціпієнта, а 
також ті, що викликають у фітофага депресію розмноження; 

- рослини із середнім ступенем стійкості, що пошкоджуються шкідниками, 
або їх розвиток і розмноження здійснюється ще із змінами у метаморфозі; 

- слабостійкі рослини - порівняно сильно пошкоджуються і врожай їх 
достовірно знижується, що призводить до необхідності застосування 
інсектицидів; 

- не стійкі рослини - сильно пошкоджуються шкідниками, що потребує 
значного застосування інсектицидів та інших захисних заходів. 

Вказується, що у зернових культур встановлено існування 
конституціональних і індукованих імуногенетичних бар’єрів. 

Так, до конституціональної категорії належить: 
Деполімерізаціонний бар’єр, обумовлений структурними відмінностями 

білків, жирів і вуглеводів рослин і сприяє зменшенню їх руйнувань ферментами 
фітофагів (недостатня глибина і швидкість деполімерізаціі білків, жирів и 
вуглеводів - потужний фактор імунітету, в основі його ефекту - недостатнє 
молекулярне відповідність ферментів фітофагів і які піддаються їх впливу 
біополімерів рослин, його прояв - властивість рослин імунних сортів, при 
харчуванні такими рослинами потреба фітофагів в енергетичних і пластичних 
ресурсах задовольняється не повністю, що призводить до дістрофії - неповного 
голодування и навіть загибелі, оскільки енергетичні витрати на пошук, 
живлення, перетравлення і всмоктування корму відшкодовується в повну обсязі 
[4,8]. 

Морфологічний бар'єр, обумовлений генетичними відзнаками у процесах 
диференціації і в будові органів, тканин і клітин рослин, що ускладнюють і 
навіть запобігають їх використання фітофагами, як середовища проживання і 
джерела корму. 

Ростовий бар'єр, обумовлений різною швидкістю процесів зростання 
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вегетативних і репродуктивних органів рослин в цілому (істотний у зв'язку з 
тим, що при високих темпах зростання частин тіла організму рослин-ріціпієнта 
виникають перешкоди на шляху розвитку яєць, відкладених комахами-
фітофагами на швидко зростаючі органи, послаблюється їх контакт і контакт 
личинок з рослинною тканиною-субстратом і відбувається свого роду 
самоочищення останньої. 

Фізіолого-метаболічний бар'єр, обумовлений відмінностями імунних і 
неімунних рослин за фізіологічним параметрами та характеристиками обміну 
речовин. 

Онтогенетичний бар’єр, обумовлений відзнаками життєвого циклу 
імунних і неімунних рослин, розбіжністю у часі діахронічних параметрів їх 
індивідуального розвитку (періодів, стадій, фаз). 

Призначення конституційних бар'єрів фітоімунітету – всебічний і 
постійний захист від шкідливих видів комах, що здійснюється на всіх рівнях 
організації рослин [11]. 

Індуковані бар'єри фітоімунітету виникають у рослин при їх пошкодженні. 
Виділення індуктованих бар'єрів – локалізація шкідливих агентів, ізоляція 
останніх від нормально функціонуючих, неушкоджених, тканин та наступні 
позбавлення від шкідників при відмиранні пошкоджених тканин у рослини 
[12,14]. 

За вказаними вище відзнаками серед сучасних порівняно стійких сортів 
пшениці озимої до комплексу фітофагів доцільно відмітити наступні форми: 
Вдала, Водограй, Ксерія Поліська та ін., а кукурудзи такі гібриди: PR37N01 та 
PR37Y12 (табл.1,2). 

Таблиця 1.  
Заселення сучасних сортів пшениці озимої основними шкідниками в 

Лісостепу України (в середньому за 2010-2018 р.р.). 
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високоврожайний, максимальна врожайність 100 ц/га, 
середньостиглий, високозимостійкий, посухостійкий. Маса 1000 зерен 
40,3–42,8 г. Вміст білка 13,9–14,3%, сирої клейковини – 29,4–31,4%, 
сила борошна 249–281 о.а., об’єм хліба 890–1090 см3. 12 - 18 % 
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максимальна врожайність 94,5 ц/га, середньоранній, зимостійкий, 
посухостійкий, жаростійкий, стійкий до вилягання. Маса 1000 зерен до 
51,1 г. Натура зерна 807 г/л, вміст сирої клейковини 28,2 %, сила 
борошна 167 о.а., об’єм хліба 640 см3. 
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високоврожайний, максимальна врожайність 93,6 ц/га, 
середньоранній, зимостійкість  підвищена, посухостійкий, стійкий до 
обсипання  та проростання зерна в колосі. Вміст білка 14,5–16,3%, 
сирої клейковини – 31,7–33,9%. 

7 - 14 % 
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високоінтенсивний та універсальний тип, потенціал продуктивності 
понад 10 т/га, висота рослин 80–90 см, середньостиглий, дозріває за 
288–295 днів, зимостійкість вище середньої. Містить до 14% білка, 
32% сирої клейковини.  
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середньоранній, достигає за 278 - 285 днів. Висота рослин 80 - 83 см. 
Середня урожайність сорту - 6,9 т/га. Надбавка в урожаї 1,6 - 5,8 ц/га. 
Зерно крупне, вирівняне, маса 1000 зерен - 57,0 - 61,0. Вміст білка - 
14,0%, клейковини - 30%, об'єм хліба з 100 г борошна - 1105 мл. 
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20
17

 

середньорослий, висота становить 85–95 см. Зимостійкість в умовах 
проморожування — середня та вище середньої. Стійкий до снігової 
плісняви, до осипання, має середню стійкість до комплексу шкідливих 
організмів. Вміст протеїну у межах 13,4–13,8%, клейковини — 28,3%. 
Об’єм хліба зі 100 г борошна — 600–680 мл. 

9 - 13 % 

В
од

ог
ра

й 

20
18

 

остистий, інтенсивного типу, що містить рідкісне поєднання високої 
урожайності з підвищеною стійкістю до абіотичних факторів. 
Підвищена зимостійкість до льодової кірки, а також жаро- та 
посухостійкість. Дозріває за 285 днів. Містить 13,2% білка і 29% сирої 
клейковини. У посушлививі роки урожайність на контролі становила в 
середньму 6,95 - 7,55 т/га. Найвища врожайність відмічена із 
внесенням добрив N120Р45К60 9,85 - 10,40. 

11 - 23 % 

П
ам

’я
ті

 
Гі

рк
а 

20
17

 

інтенсивний остистий, з великим виповненим колосом, витримує 
високі дози мінерального живлення, формує на них високі врожаї. 
Середньорослий, висота рослин — 82–91 см. Стебло міцне, середньої 
товщини, високостійкий до вилягання. Зерно 699–788 г/л, вміст 
протеїну 12,7%, сирої клейковини 29,0%. 

14 - 17 % 

К
ал

ан
ча

 

20
13

 

середньорослий, західно-європейського типу, середньостиглий, 
високий темп росту та висока кущистість, стійкий до вилягання, 
морозостійкість вища середньої, посухостійкість середня, стійкий до 
осипання зерна. Підвищений вміст білка – 15,5–16,7 %, 33,5–35,5% 
сирої клейковини, сила борошна 342–345 а.о., об’єм хліба із 100 г 
борошна 900–1050 мл. Середній врожай 96,9 ц/га. 

8 - 19 % 

П
ер

ея
сл

ав
ка

 

20
04

 

середньостиглий, вегетаційний період 280-287 днів, стійкий до 
вилягання, зимостійкість вища середньої, посухостійкий, стійкий до 
проростання зерна в колосі та обсипання. Містить 13,0-15,5% білка, 
26,5-34,1% сирої клейковини, сила борошна 327-531 а. о., об’єм хліба 
із 100 г борошна 980-1180 мл. Середній врожай 94,4 ц/га. 

11 - 26 % 

В
да

ла
 

20
06

 

Висока продуктивність, висока морозостійкість та якість 
зерна, стійкість щодо полягання 8,4-9,0. посухи – 8,1-8,8 
бала, середньоранній, вегетаційний період – 281-292 доби. 
Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та 
відмінні. Зерно містить 13,0-14,0% білка, клейковини 26,2-
29,3%, ІДК – 55-70 о.п., сила борошна 340-364 о.а., об`єм 
хліба з 100 г борошна – 1080-1170 мл. Середній врожай 85, 
2 ц/га. 

5 - 9 % 

 
Висновки. Таким чином, створення та впровадження у виробництво сортів 

і гібридів зернових культур, порівняно стійких до комплексу шкідливих видів 
комах, є одним із актуальних теоретичних і практичних завдань щодо контролю 
механізмів формування високого врожаю зерна в Лісостепу України. 
Використання стійких сортів пшениці озимої (Наталка, Олеся, Ксерія Поліська) 
та гібридів кукурудзи (DKC4795 та PR37N01) в ресурсоощадних технологіях їх 
вирощування оптимізує обсяги застосування спеціальних засобів захисту 
зернових культур із збереженням механізмів саморегуляції агробіоценозів, що 
забезпечує високий рівень виробництва зерна в господарствах усіх форм 
власності. 
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Таблиця 2.  
Заселення сучасних гібридів кукурудзи основними шкідниками 

(Полтавська обл., Миргородський р-н, с.В.Обухівське, 2012 - 2017 р.р.) 

Гі
бр

ид
 Характеристика гібриду 

Гу
ст

от
а,

 
на

 
пе

рі
од

 
зб

ир
ан

ня
 

ти
с.

 р
ос

л.
/г

а 

Ступінь 
пошкодження 
рослин 
основними 
шкідниками, 
% 

PR
37

N
01

 

Зубоподібниий тип зерна, зернового напрямку з високою 
вологовіддачею, придатний для раннього посіву, висока 
толерантність до пошкоджень кукурудзяним метеликом, 
відмінна компенсаційна здатність при зрідженні посівів, 
висока холодостійкість та швидкий початковий розвиток, 
посухо- та жаростійкість висока. Для мінімального 
обробітку ґрунту, для вирощування на зрошенні, в тому 
числі і краплинному. 60

-6
5 

19
-2

6 

P9
91

1 

Зубовий тип зерна, зернового напрямку з дуже високою 
вологовіддачею, високорослий із високим кріпленням 
качана, пристосований до жарких та посушливих умов 
вирощування, високий потенціал урожайності, 
толерантність до розповсюджених хвороб кукурудзи висока. 55

-6
0 

13
 - 

30
 

PR
37

Y
12

 

Зубоподібний тип зерна, зернового напрямку з високою 
вологовіддачею, придатний для раннього посіву, природна 
толерантність до пошкоджень кукурудзяним метеликом, 
висока стійкість до стеблового та кореневого полягання, 
висока посухостійкість і жаростійкість, висока толерантність 
до летючої та пухирчастої сажки. 60

-6
5 

23
 - 

29
 

D
K

C
47

95
 Зубоподібний тип зерна, високопродуктивний з сильним 

комплексом господарсько-цінних ознак, висока врожайність, 
висока стійкість до посухи, толерантність до хвороб, 
потужна коренева система та стебло, придатний до середини 
оптимального часу посіву. 55

-7
5 

14
 - 

18
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Abstract: The article describes the state and problems of the role of the resistance of winter 

wheat varieties in integrated crop protection systems, provides mechanisms and sources of 
resistance against intrastinal stems, sucking and leaf-eating phytophages. The state of selection of 
winter wheat for resistance against a complex of pests in the forest-steppe of Ukraine is revealed. 
The expediency of using winter wheat varieties that are resistant to diseases and pests has been 
substantiated. The results of long-term studies of resistance to diseases of collection varieties of 
wheat with winter of different ecological and geographical origin are presented. New promising 
sources of resistance to phytopathogens have been discovered. 

Key words: variety, winter wheat, selection, yield, grain quality, types of resistance. 
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Анотація. Урожай зерна ярої пшениці та його якість – це основа  агроекологічна 
оцінка тієї чи іншої системи удобрення, яку застосовують в окремих ґрунтово-кліматичних 
умовах.  

Ключові слова: пшениця, урожайність, добрива, доза, білок, «сира» клейковина, сорт, 
ґрунт, сівозміна. 

Раціональне використання добрив підвищує продуктивність ґрунту і 
створює сприятливі умови для росту і розвитку рослин ярої пшениці [1-2]. 

Урожай ярої пшениці є результатом складної взаємодії рослини з умовами 
зовнішнього середовища і визначається в основному співвідношенням двох 
величин – числа плодоносних стебел на одиниці площі та маси зерна з одного 
колоса. Кожна з цих величин у свою чергу залежить від інших елементів 
структури врожаю [3-4]. 

Результати досліджень свідчать про те, що тривале застосування добрив в 
сівозміні позитивно вплинуло на ріст рослин ярої пшениці Миронівська яра. 
Встановлено, що середня довжина рослин ярої пшениці у варіанті контроль (без 
добрив) становила–65,4 см, на удобрюваних варіантах цей показник коливався 
в межах–68,3-84,5 см (табл.1). 

Аналіз даних по структурі урожаю ярої пшениці Миронівська яра свідчить 
про те, що показник загальної кущистості на контролі дорівнював 2,5, 
продуктивної кущистості–2,4.  

Вищими були показники зальної і продуктивної кущистості на 
удобрюваних варіантах і становили відповідно 2,6–3,0 загальної кущистості і 
2,5–2,8 продуктивної кущистості (табл. 1). 

Урожай ярої пшениці залежить від довжини колосу та його виповненості 
зерном. Внесення добрив сприяє покращенню режиму живлення рослин, 
підвищує величину і озерненість колосу. 

Довжина колосу на 0,5–1,9 см була більшою на удобрених варіантах 
порівняно з контролем, де вона становила 5,9 см. Результати досліджень 
свідчать про те, що найбільша довжина колосу-7,8 см, кількість озернених 
колосків–16,3 шт та кількість зерен в колосі–32,7 шт в рослинах ярої пшениці 
відмічена при внесенні полуторної норми мінеральних добрив (N110Р120К120 ) на 
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фоні післядії органічних. Цим можна пояснити найбільш високий урожай зерна 
на цьому варіанті, який становив 3,79 т/га, при урожаї на контролі–2,06 т/га 
(табл.2). На удобрених варіантах значно підвищилася маса 1000 зерен і 
становила 42,3–45,1 г, при масі 1000 зерен на контролі–40,2 г, що сприяло 
отриманню вищого урожаю зерна ярої пшениці на удобрених варіантах 
(табл.1). 

Результатами досліджень встановлено те, що систематичне застосування 
мінеральних добрив на фоні післядії 30 т/га гною сприяє підвищенню урожаю 
зерна ярої пшениці на 0,61-1,73 т/га, при урожаї на контролі відповідно 
2,06 т/га (табл. 2). Найбільш високий урожай отримано при внесенні 
N110Р120К120.на фоні післядії 30 т/га гною – 3,79 т/га зерна ярої пшениці. 

Найменшу прибавку урожаю отримано на варіантах, де вносились 
фосфорні та фосфорно-калійні добрива на фоні післядії органічних, яка 
становила відповідно-0,99, 0,81 т/га (табл. 2).  

Таблиця 1  
Вплив тривалого застосування добрив на структуру врожаю ярої 

пшениці сорту Миронівська яра 

Варіант досліду 

Довжи- 
на 

рослин, 
см 

Кущистість Колос 

М
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а 
зе

ре
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з 
10

 р
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ли
н,
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М
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а 
10

00
 зе
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н,

 г 

за
га

ль
на

 

пр
од

ук
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вн
а 

до
вж

ин
а,

 с
м 

к 
–с

ть
 о

зе
рн

ен
их

 
ко

ло
ск

ів
, ш

т 

к 
–с

ть
 зе

ре
н 

в 
ко

ло
сі

, ш
т 

Контроль 65,4 2,5 2,4 5,9 12,5 19,4 13,9 40,9 
Післядія 30 т/га 
гною-Фон 68,3 2,6 2,5 6,4 13,5 21,7 15,6 42,3 

Фон+Р80 68,3 2,5 2,4 6,5 13,8 23,3 17,0 42,4 
Фон+Р80К80 75,8 2,7 2,6 6,8 14,1 26,9 19,1 43,4 
Фон+N80Р80К80 83,0 2,9 2,8 7,2 15,5 30,5 20,6 44,5 
Фон+N110Р120К120 84,5 3,0 2,8 7,8 16,3 32,7 22,0 45,1 
N80Р80К80 80,1 2,7 2,6 6,8 14,8 30,3 19,9 44,0 

 
Найбільший вміст білку отримано у варіанті, де вносилась полуторна 

норма мінеральних добрив на фоні післядії 30 т/га гною–16,8 %, з відповідним 
показником збору білку–0,64 т/га (табл. 2). Отримані дані свідчать про те, що 
найбільший вміст «сирої» клейковини в зерні ярої пшениці відмічений при 
внесенні N110Р120К120.на фоні післядії 30 т/га гною, який становив відповідно -
36,1%, з відповідно високим показником збору «сирої» клейковини – 1,36 т/га 
(табл.2). 
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Таблиця 2 
Вплив тривалого застосування добрив на врожайність та показники 

якості зерна ярої пшениці 

Варіант 
досліду 

В
ро

ж
ай

ні
ст

ь,
 т

/г
а 

Приріст 
врожаю, 

т/га 
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, 
т/
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Без добрив 
(контроль) 2,06 - - 14,8 0,3 - 31,9 0,66 - 

Післядія 
30 т/га 

гною (фон) 
2,67 0,61 - 16,1 0,43 0,13 33,7 0,89 0,23 

Фон+Р80 3,05 0,99 0,38 15,6 0,47 0,17 32,4 0,98 0,32 
Фон+Р80К80 2,87 0,81 0,2 16,1 0,46 0,16 33,8 0,96 0,30 

Фон+N80Р80К80 3,45 1,39 0,78 16,3 0,56 0,26 34,6 1,2 0,54 
Фон+N110P120K
120 

3,79 1,73 1,12 16,8 0,64 0,33 36,1 1,36 0,70 

N80Р80К80 3,21 1,15 0,54 16,2 0,52 0,22 34,4 1,09 0,43 
НІР 05, т/га 0,24         
SХ, % 0,12         

 
Висновки.  
Для отримання стабільних врожаїв зерна ярої пшениці сорту Миронівська 

яра (3,5–4,0 т/га) з відповідно високими показниками якості зерна на середньо 
забезпеченому азотом, фосфором та калієм лучно–чорноземному карбонатному 
легкосуглинковому ґрунті в зерно – буряковій сівозміні агроекологічно - 
обґрунтованим є застосування в основне удобрення N80P120K120 на фоні післядії 
30 т/га гною. 
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Abstract. 
Studies on the meadow chernozem is installed that systematic using the mineral fertilizers on 

background of the aftereffect organic, provides the gain of the harvest grain sort of the : spring 
wheat мironovskaya - bright on 1,73 t/he. The productivity and quality grain spring wheat increase 
when contributing rates of the mineral fertilizers on the meadow chernozem of the aftereffect 
organic, with accordingly high factor quality : collection protein  -0,64 t/he and collection gluten  
1,36 t/he. 

Key words: spring wheat, productivity, fertilizers, dose, protein, raw gluten, sort, soil, crop 
rotation 
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Анотація. Препаратівним шляхом синтезовано комплексні різнолігандні 

тетрафтороборати Cu (ІІ), Zn (ІІ) та Cd (ІІ)  з бензотріазолом. Встановлена залежність 
складу сполук, що утворюються, від умов синтезу. За допомогою рентгеноструктурного 
аналізу визначено будову синтезованих сполук. Встановлено зовнішньосферний характер 
координації тетрафтороборат-іона. 

Ключові слова: синтез, тетрафтороборат, бензотріазол, різнолігандний комплекс. 
Вступ. 
Комплексні тетрафтороборати металів з нітрогенвмісними органічними 

основами мають цікавий комплекс фізико-хімічних властивостей і давно є 
об'єктами інтенсивних досліджень [1-3]. Розглядається можливість 
використання подібних сполук в якості активних добавок до флюсів для паяння 
алюмінію і композиційних матеріалів на його основі [4, 5]. Так як відомості про 
склад, будову і властивості цих сполук мають істотне значення для розуміння 
механізму дії їх як активних добавок, нами виконано в цьому напрямку 
систематичне дослідження [6-8], в ході якого синтезовані сполуки загального 
складу [Ме(БТА)6](BF4)2 та [Ме(БТА)4(H2O)2](BF4)2, где Ме – Cu(II), Zn(II), 
Cd(II), БТА – бензотріазол. Умови синтезу і результати рентгеноструктурного 
дослідження зазначених координаційних сполук є предметом обговорення цієї 
роботи. 

Основний текст. 
Синтез тетрафтороборатних сполук здійснювали з розрахунком на 10 г 

готового продукту. Карбонат відповідного металу розчиняли в 
тетрафтороборной кислоті (щоб уникнути гідролізу тетрафтороборатом-іона 
використовували концентровану тетрафтороборную кислоту) в 
стехіометричних кількостях з наступним додаванням розчиненого в метанолі 
БТА в співвідношеннях метал:органічний ліганд 1:2, 1:4, 1:6. Реакційну суміш 
нагрівали на водяній бані при 600С протягом 1 години, а потім залишали на 1 
добу. Виділені осади фільтрували, промивали діетиловим ефіром, висушували в 
вакуум-ексикаторі над СаСl2 до постійної маси.  
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Загалом синтез може бути описаний наступними реакціями: 
МеСО3 + 2НBF4 → Ме(BF4)2 + СО2↑ + Н2О 

Ме(BF4)2 + 4БТА + 2H2O → [Ме(БТА)4(H2O)2](BF4)2↓ 
Результати хімічного та атомно-абсорбційного аналізу свідчать, що при 

синтезі реалізуються продукти складу [Ме(БТА)4(H2O)2](BF4)2: 
Для [Cu(БТА)4(H2O)2](BF4)2  
Знайдено, %:                               Сu 8.62, В 2.95, C 38.55, N 22.37, H 3.11. 
Обчислено, %:                           Cu 8.53, B 2.93, C 38.40, N 22.57, H 3.20. 
Для [Zn(БТА)4(H2O)2](BF4)2  
Знайдено,%:                               Zn 8.74, В 2.88, C 38.12, N 22.32, H 3.22. 
Обчислено, %:                           Zn 8.66, B 2.93, C 38.35, N 22.37, H 3.19. 
Для [Cd(БТА)4(H2O)2](BF4)2  
Знайдено,%:                               Сd 14.32, В 2.69, C 36.12, N 20.94, H 3.16. 
Обчислено, %:                           Cd 14.25, B 2.75, C 36.00, N 21.00, H 3.00. 
При синтезі комплексів з подальшим випаровуванням отриманих розчинів 

вирощені кристали, придатні для рентгеноструктурного дослідження. 
При синтезі з додаванням БТА у сухому вигляді без попереднього 

розчинення у метанолі синтезовані комплекси загального складу 
[Ме(БТА)6](BF4)2. Результати хімічного аналізу наведено нижче. 

Для [Cu(БТА)6](BF4)2  
Знайдено, %:                               Сu 6.83, В 2.22, C 45.29, N 26.15, H 3.27. 
Обчислено, %:                           Cu 6.72, B 2.30, C 45.34, N 26.45, H 3.15. 
Для [Zn(БТА)6](BF4)2  
Знайдено,%:                               Zn 6.78, В 2.35, C 45.36, N 26.29, H 3.30 
Обчислено, %:                           Zn 6.82, B 2.31, C 45.43, N 26.42, H 3.15. 
Для [Cd(БТА)6](BF4)2  
Знайдено,%:                               Сd 11.25, В 2.18, C 43.22, N 25.07, H 2.88. 
Обчислено, %:                           Cu 11.19, B 2.16, C 43.17, N 25.18, H 2.99. 
 
Перекристалізація синтезованих гомолігандних сполук з метанолу 

приводила до отримання різнолігандних тетрафтороборатів загального складу 
[Ме(БТА)4(H2O)2](BF4)2. 

Синтезовані сполуки загального складу [Ме(БТА)4(H2O)2](BF4)2 
представляють собою продукти, окрашені для міді, досить стійкі на повітрі. 
Отримані сполуки практично не розчинні у воді і в ряді розчинників різної 
природи. 

Рентгеноструктурне дослідження монокристалів сполук 
[Ме(БТА)4(Н2О)2](BF4)2 проведено при кімнатній температурі на 
автоматичному чотирьохкружному дифрактометрі Enraf-Nonius CAD-4 (λCuКα 
- випромінювання, графітовий монохроматор, ω/2θ сканування, θмакс 60о, 
сегмент сфери 0 ≤ h ≤ 14, 0 ≤ k ≤ 14, -18 ≤ l ≤ 17). Рентгеноструктурний аналіз 
кристалів показав, що комплекси Cu, Zn і Cd ізоструктурні. Тому в подальшому 
вивчався лише тетрафтороборатний комплекс Cu(II). Для сполук Zn і Cd були 
визначені тільки параметри елементарної комірки.  
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Для визначення параметрів елементарної комірки і матриці орієнтації 
кристала [Сu(БТА)4(Н2О)2](BF4)2 було використано 22 рефлекса с 25.4 < θ < 
32.8о. Всього було зібрано 2158 відображень, з яких 2055 є незалежними (R-
фактор усереднення 0.0563). Структура розшифрована прямим методом і 
уточнена методом найменших квадратів в полноматрічном анізотропном 
наближенні з використанням програм SHELXS і SHELXL93. В уточненні 
використано 2009 відображень з I > 2σ(I) (272 уточнюваних параметра, число 
відображень на параметр 7.39, використана вагова схема ω = 
1/[σ2(Fo2)+(0.0899P)2], де Р=(Fo2+2Fc2)/3, відношення максимального 
(середнього) зсуву до похибки в останньому циклі 0.125 (0.011)). Була 
включена поправка на аномальне розсіяння; поправки на поглинання не 
вносилися. Всі атоми гідрогену виявлено об'єктивно і уточнені изотропно. 
Остаточні значення факторів розбіжності R1(F) 0. 0390 и RW(F2) 0. 1073, GOF 1. 
082. Залишкова електронна щільність з разностного ряду Фур'є після 
останнього циклу уточнення 0.32 и -0.57 е/ Å 3.   

  Кристали [Zn(БТА)4(Н2О)2](BF4)2 и [Cd(БТА)4(Н2О)2](BF4)2 блідо-
рожевого кольору, моноклінні. При 250С для [Zn(БТА)4(Н2О)2](BF4)2 а 
13.712(2), b 13.363(2), с 16.864(2) Å, β 102.95(1), V 3010.6(6). Для 
[Cd(БТА)4(Н2О)2](BF4)2 а 13.892(2), b 13.433(2), с 17.08(2) Å, β 103.45(1), V 
3100.5(3). 

Кристали сполуки [Сu(БТА)4(Н2О)2](BF4)2 темно-синього кольору (розміри 
дослідженого зразка 0.50×0.42×0.35), моноклінні. При 250С а 13.759(2), b 
13.329(2), c 16.616(2) Å, β 103.62(1)o, V 2961.6(7) Å 3, Z 4, dвыч 1.68 г/см3, µ 1.944 
мм-1, F(000) 1516, просторова група С2/с (№ 15).  

Встановлено, що в кристалічному стані дана сполука має іонну структуру, 
складається з комплексних метало-катіонів та аніонів BF4

-
 (рис. 1). 

Атом міді знаходиться в центрі симетрії і має координацію тетрагональной 
біпіраміди (координаційний поліедр CuN4O2). Максимальне відхилення 
валентних кутів від ідеальних значень при атомі міді не перевищує 1о. В 
екваторіальній площині поліедра Cu знаходяться чотири атома N чотирьох 
бензтріазольних лігандів (відстані Cu-N(3) 2.003(2), Cu-N(6) 2.086(2) Å), в 
аксіальних положеннях - два атома О молекул води (відстань Cu-О(1) 2.406(2) 
Å).  В силу умови центросімметрічни кути O(1)-Cu(1)-O(1’), N(3)-Cu-N(3’) и 
N(6)-Cu-N(6’) складають  180о. В екваторіальній площині знаходяться чотири 
бензтріазольних фрагмента (відстані Cu-N(3) 2.003(2), Cu-N(6) 2.086(2) Å), а в 
осьових положеннях розташовані молекули води (відстань Cu-О(1) 2.406(2) Å).  

В даному комплексі спостерігається взаємодія катионной і аніонних 
угруповань за допомогою водневих зв'язків О(1)-Н(1)...F(3) и N(4)-H(4N)...F(1) з 
параметрами: F(3)...O(1) 3.044(4), F(3)...H(2O) 2.14(2), O(1)-H(2O) 0.96(2) Å, 
О(1)-Н...F(3) 156(2)o и N(4)...F(1) 2.780(4), F(1)...H(4N) 2.11(2), N(4)-H(4N) 0.86(2) 
Å,  N(4)-H...F(1) 135(2)o . У кристалі є також міжмолекулярний Н-зв'язок, 
причому аніони BF4

- виконують мостикову функцію, зшиваючи два сусідніх 
катіона: N(1)...F(2) (1.5-x; 0.5+y; 1.5-z) 2.848(4), F(2)...H(1N) 2.15(2), N(1)-H(1N) 
0.75(2) Å,  N(1)-H...F(2) 155(2)o. На утворення слабких водневих зв'язків 



 Том 3. Выпуск 11                                                                                                                                                 Химия 

Научный взгляд в будущее                                                                                          ISSN 2415-766Х (P) / 2415-7538 (O) 110 

  
Рис. 1. Структура комплексу [Cu(БТА)4(H2O)2](BF4)2. 

 
F...Н-О вказують наступні параметри:  F(3)...O(1) (2-x; -y; 1-z) 3.106(4), 
F(3)...H(1O) 2.39(2), O(1)-H(1O) 0.87(2) Å, О(1)-Н...F(3) 140(2)o и  F(4)...O(1) (2-x; 
-y; 1-z) 3.108(4), F(4)...H(1O) 2.30(2), O(1)-H(1O) 0.87(2) Å, О(1)-Н...F(4) 156(2)o. 
Анион BF4

- має звичайне тетраедричну будову: валентні кути при атомі бору 
знаходяться в межах 108.6-110.2о, довжини зв'язків B-F варіюють у вузькому 
інтервалі значень 1.371-1.373(4) Å, теплові коливання порівняно невеликі, що 
дозволило з достатньою точністю визначити геометричні параметри аниона 
BF4

-.  Бензотриазольні угруповання характеризуються планарною (в пределах 
0.011 и 0.007 Å) будовою і утворюють між собою двогранний кут 97.9о. 
Розподіл довжин зв'язків у цих угрупованнях є характерним для ароматичних 
систем. 

Заключення та висновки.  
Таким чином, препаративних шляхом синтезовано різнолігадні 

тетрафтороборатні комплекси міді (II), цинку (II) і кадмію (II) з 
бензотриазолом. Показано, що застосування розчинника при синтезі сполук 
впливає на склад досліджуваних комплексів. Методом рентгеноструктурного 
аналізу визначена структура синтезованих тетрафтороборатних сполук. 
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Abstract. The tetrafluoroborate heteroligand complexes of Cu (ІІ), Zn (ІІ) and Cd (ІІ) with 

benzotriasole have been synthesized. The dependence of the synthesised compounds stoichiometry 
on the conditions of synthesis has been established. The investigation of the structure of synthesized 
compounds has been carried out by single crystal X-ray diffraction method. The outer-sphere 
coordination of tetrafluoroborate-ion is determined. 

Keywords: synthesis, tetrafluoroborate, benzotriasole, heteroligand complex. 
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Аннотация. Изучены условия образования керамического пигмента шпинельного 
состава синего цвета, исходя из оксидных прекурсоров (Al2O3, Co2O3, Co3O4). Выполнено 
дифрактометрическое исследование исходных компонентов и продукта синтеза. Чистая 
синяя окраска пигмента получена при стехиометрическом соотношении оксидов кобальта и 
Al2O3 при 1000 оС. 

Ключевые слова: керамический пигмент; кобальтовая шпинель; алюминат кобальта, 
твердофазный синтез 

Вступление. Керамический пигмент – твердое неорганическое соединение 
с белыми, черными или окрашенными частицами, которые нерастворимы в 
матрице и не взаимодействуют с ней химически или физически. В настоящее 
время основой производства керамических красок служат синтетические 
жаростойкие пигменты в виде окрашенных оксидов металлов и их сочетаний, 
алюминатов и силикатов типа шпинелей, виллемитов, гранатов и др. [1]. 

Пигменты кобальтовых и никелевых шпинелей отличаются высокой 
термостойкостью и устойчивость, поскольку шпинели обладают стабильной 
гранецентрированной кристаллической решеткой с кубической упаковкой 
ионов кислорода. Подтверждением этого может служить их высокая 
температура плавления (1750 оС и выше). 

Основным способом синтеза шпинелей остается твердофазный синтез [2-
3]. Оптимизация методик синтеза шпинелей, в том числе керамических 
пигментов, представляется актуальной задачей. В данной работе был выполнен 
анализ процесса получения кобальтсодержащего пигмента шпинельного типа. 

Экспериментальная часть. В работе использовали: оксид алюминия α-
Al2O3; оксид кобальта (III) Co2O3 "ч.д.а."; оксид кобальта (II, III) Co3O4 "ч.д.а.". 

Реакционную смесь готовили смешением компонентов с последующим 
прессованием таблеток. В качестве временной связки брали раствор 
поливинилового спирта. Образцы подвергали высокотемпературной обработке 
(500-1000оС) в печи типа SNOL 6,7/1300 (2008 г.) в течение 2 ч. 
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Результаты и их обсуждение. 
На рис. 1 приведены дифрактограммы исходных веществ. Все основные 

рефлексы соответствуют заявленным оксидам.  
а) 

 
б) 

 
в) 

 
Рис. 1. Дифрактограммы исходных оксидов: Со2О3 (а), Со3О4 (б), Al2O3 (в) 

Авторская разработка 
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Оксиды кобальта при нагревании испытывают химические изменения. По 
данным термического анализа оксида кобальта Со2О3 в диапазоне температур 
200-850 оС медленно и постепенно превращается в Со3О4, теряя массу; 
последний при ~ 900 oC переходит в СоО, что сопровождается резким 
эндотермическим пиком. Таким образом, если обжиг ограничен температурой 
900 оС, то реакционная смесь содержит в основном Со3О4, тогда как при более 
высокой температуре из соединений Со существует исключительно СоО, что 
подтверждается расчетами по потере массы. 

В стехиометрических реакционных смесях, состоящих из Со2О3 / Со3О4 и 
Al2O3, после уплотнения при 200 МПа и термообработки при различных 
температурах (500-1000 оС) содержание шпинели CoAl2O4 непрерывно растет. 

При составлении смеси с 20 % избытом Со3О4 после ее обжига при 1000 
оС получен мономинеральный продукт (рис. 2, табл. 1-3) чистого синего цвета. 

 
Рис. 2. Дифрактограмма синего пигмента на основе СоAl2O4 

Авторская разработка 
 
Анализ затруднен близким расположением линий, отвечающих оксидам 

Co2O3, Co3O4 и шпинели CoAl2O4. В связи с этим были сопоставлены 
интенсивности максимальных линий, составленных в сумме Co2O3(Co3O4)+ 
CoAl2O4 (2θ=36,7о); и менее интенсивных линий, которые точно соответствуют 
оксидам кобальта (2θ = 18,9о). Их значения приведены в таблице 2. 

Отчетливо видно, что интенсивность максимального пика (2θ = 36,7о) с 
увеличением температуры обжига растет, что может быть связано с появлением 
шпинели CoAl2O4. Это предположение подтверждается симбатным 
уменьшением пика, соответствующего чистому оксиду Co (2θ = 18,9о). 

Цветовые характеристики полученных пигментов приведены в табл. 3. 
Визуально пигменты, полученные обжигом различных оксидов кобальта с 

оксидом алюминия, включая смесь с избытком кобальтового компонента, 
кажутся практически одинаковыми, что логично, поскольку в процессе обжига 
все оксиды кобальта превращаются в СоО. Это подтверждается также 
количественной характеристикой параметров оттенков (табл. 3). 
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Таблица 1 
Расшифровка дифрактограммы продукта обжига смеси Co3O4 и Al2O3 

 с 20 % избытком Co3O4 (200 МПа, 10000С, 2 ч) 
№ Фаза 2θ I, имп. I, % D(hkl) 

1 Al2O3 25.564 26.9 16.9 3.4817 

2 Co3O4 
CoAl2O4 

31.180 77.2 48.4 2.8662 

3 Al2O3 35.057 27.6 17.3 2.5576 

4 Co3O4 
CoAl2O4 

36.760 159.4 100.0 2.4429 

5 Al2O3 43.358 24.4 15.3 2.0853 

6 Co3O4 
CoAl2O4 

44.700 34.4 21.6 2.0257 

7 Al2O3 57.523 29.2 18.3 1.6009 

8 Co3O4 59.149 49.2 30.9 1.5607 

9 Co3O4 
CoAl2O4 

59.201 51.7 32.4 1.5595 

10 Co3O4 
CoAl2O4 

65.178 52.6 33.0 1.4302 

Авторская разработка 
 
 

Таблица 2 
Интенсивность пиков CoAlO4 

Темпера
тура 

обжига, 
оС 

Система Co2O3 – 
Al2O3 

Система Co3O4 – 
Al2O3 

Система Co3O4 – Al2O3 
с 20 % избытком Co3O4 

I, имп., 
(2θ = 

36,7о), 
(100%) 

I, % 
 (2θ = 
18,9о) 

I, имп., 
(2θ = 

36,7о), 
(100%) 

I, %  
(2θ = 
18,9о) 

I, имп., 
(2θ = 

36,7о), 
(100%) 

I, % 
(2θ = 18,9о) 

700 125 18 127 20 137 ? 
850 136 10 135 16 153 18 
1000 163 - 166 - 159 - 

Авторская разработка 
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Таблица 3 
Параметры оттенков пигментов, полученных обжигом смесей оксидов 

кобальта и оксида алюминия 

Показатель Параметры оттенка, % 
Co2O3+Al2O3 Co3O4+Al2O3 Co3O4+Al2O3+ 20 % Co3O4 

R 0 10 19 
G 51 54 54 
B 102 89 84 
C 100 100 98 
M 87 80 78 
Y 33 40 42 
K 23 32 35 

Авторская разработка 
 
Заключение и выводы. 
На основании данных, полученных с помощью дифрактометрического 

анализа определены оптимальные условия получения монофазного 
керамического пигмента синего цвета на основе алюмината кобальта СоAl2O4.  
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Abstract. Introduction. Co-spinel has a wide application as a ceramic pigment. So, its 

physicochemical study and the synthesis optimization is an actual problem. Main text. 
Diffractometer data on the cobalt oxides state and during their interaction with alumina has been 
obtained.  Summary and Conclusions. Using physicochemical methods, the optimal conditions of 
cobalt-containing ceramic pigment synthesis have been studied.  
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Аннотация. Синтезирована цинкфосфатная связка с соотношением ZnO/P2O5, 
равным 0,45. Изучен процесс спекания ZnO на данной связке. Оценено влияние механической 
обработки методом истирания на скорость спекания. 

Ключевые слова: оксид цинка; спекание; цинкфосфатная связка, истирание; кинетика 
спекания  

Вступление. 
Оксид цинка является многофункциональным полупроводниковым 

материалом, имеет высокую радиационную, химическую и термическую 
стойкость, в связи с чем привлекает внимание исследователей. Сфера его 
возможных применений обширна, в частности промышленные варисторы, 
сцинтилляционная оптическая керамика, дисперсно-упрочняющая фаза в 
электроконтактных элементах низковольтной аппаратуры и др. [1-3]. 

Цинкоксидные изделия обычно получают спеканием оксида в присутствии 
связующего вещества, например глины, жидкого стекла, смол и т.п. В связи с 
этим физикохимии данного процесса уделяется большое внимание [4-7]. 

Установлена взаимосвязь усадки и потери массы керамики с изменениями 
структуры, электропроводности, люминесцентных характеристик [6]. Показано, 
что низкотемпературное спекание компактированных порошков оксида цинка 
обусловлено десорбцией кислорода с поверхности зерен ZnO в диапазоне 
200−600оC и формированием на межзеренных границах легкоплавкой фазы 
ZnO1−x, способствующей ускорению процессов взаимодиффузии [7]. 

Представляло интерес изучить процесс спекания оксида цинка с 
использованием в качестве связующего цинкфосфатной связки, а также 
оценить влияние предварительной механической обработки истирающего типа 
на активность оксида по отношению к спеканию.  

Экспериментальная часть. 
Цинкфосфатную связку с соотношением ZnO/P2O5, равным 0,45, получали 

растворением оксида цинка ("х.ч.") в 60 %-ном растворе ортофосфорной 
кислоты ("х.ч."). Истирающую обработку исходного оксида проводили в шаро-
кольцевой мельнице обработки в течение 15 мин. Образцы подвергали 
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высокотемпературной обработке (900-1000оС) в печи типа SNOL 6,7/1300. 
Результаты и их обсуждение. 
Степень и скорость протекания процесса оценивали по изменению 

объемной массы образцов, пользуясь методикой В.М. Гропянова [8]. Изотермы 
спекания обрабатывали в координатах уравнения: 

τ⋅⋅
+=

∞∞ ТКССС
111 ,      (5.26) 

где С – текущая степень уплотнения: С = (ρτ - ρ0)/(ρист - ρ0); ρτ, ρ0, ρист – 
плотность в процессе спекания, исходного брикета и истинная плотность, г/см3, 
соответственно; С∞ - степень уплотнения, максимально достижимая в данных 
условиях; КТ – эффективная константа скорости спекания при температуре Т,  
с-1; τ – время спекания. 

Зависимости в координатах 1/С – 1/τ прямолинейны (рис. 1), что 
свидетельствует о возможности применения выбранной методики для 
обработки экспериментальных данных.  

Микроскопический анализ показал, что обработка оксида цинка, в отличие 
от MgO [9], истиранием не приводит к изменению характера поверхности (рис. 
1); для порошка характерно агрегирование. 
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Рис. 1. Зависимости в координатах уравнения (5.25) для спекания ZnO  

без механической обработки (1) и после истирания (2).  
Температура обжига 900 оС 

Авторская разработка 
 
Низкая энергонапряженность активатора не приводит к значительному 

накоплению структурных дефектов, поэтому кинетические параметры и 
прочность спеченных образцов после обработки в шаро-кольцевой мельнице 
изменяются незначительно (табл. 1). 
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а) б) 

 

 

Рис. 2. SEM-изображения необработанного (а)  
и подвергнутого истиранию (б) ZnO 

Авторская разработка 
 

Таблица 1 
Кинетические параметры процесса спекания оксида цинка  

Константа скорости, 
КТ·103, с-1,  

для порошка 

Предельно достижимая 
степень уплотнения C∞  

для порошка 

Предел прочности  
при сжатии, МПа  

без  
обработки  

после  
истирания  

без  
обработки  

после  
истирания  

без  
обработки  

после  
истирания  

Температура обжига 900 оС 
2,8 ± 0,2 2,4 ± 0,2 0,24 ± 0,04 0,27 ± 0,06 8 ± 2 11 ± 3 

Температура обжига 1000 оС 
3,6 ± 0,3 3,1 ± 0,2 0,64 ± 0,08 0,73 ± 0,05 47 ± 5 – 

Авторская разработка 
 

Таким образом, механическая обработка истирающего типа 
малоэффективна для ZnO в отличие от MgO, кристаллизующегося по типу 
галита, для которого характерно наличие значительного числа плоскостей 
скольжения, работающих при сдвиговых нагрузках [9]. 

Заключение и выводы. 
Изучена кинетика спекания оксида цинка по степени уплотнения образцов; 

рассчитаны константы скорости. Показано, что механическая обработка ZnO 
истиранием практически не влияет на скорость процесса.  
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Abstract. Introduction. Zinc oxide has a wide application in different areas. So, the 

investigation of its sintering is an actual problem. Main text. Data on the zinc oxide sintering 
kinetics was obtained. It has been shown that ZnO pretreatment by attrition has no effect on the 
process rate. Summary and Conclusions. The kinetics of zinc oxide sintering has been studied.  

Key words: zinc oxide, sintering, zinc phosphate binder, attrition, sintering kinetics 
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Аннотация. Проведен ретроспективный анализ протоколов умерших и серийных 

морфологических срезов внутренних органов при остром некротизирующем панкреатите. 
Дополнены положения об основных этиологических факторах, характере локализации 
деструктивно-некротического процесса в тканях поджелудочной железы, видах гнойно-
септических осложнений, ведущих танатогенетических синдромах, обуславливающих 
возникновение полиорганной недостаточности. 

Ключевые слова. острый некротизирующий панкреатит, панкреонекроз, гнойно-
септические осложнения, орган-мишень, морфо-структурные изменения, ретроспективный 
анализ. 

Вступление: Острый панкреатит (ОП) занимает важное место среди 
острой хирургической патологии [2,4]. При этом отмечается повсеместная 
тенденция к увеличению количества случаев данного заболевания за последние 
20 лет в 10-12 раз [5,7]. Летальность при ОП составляет 5-20%, а при 
некротизирующем панкреатите (НП) увеличивается до 20-75% [1,3]. Основной 
причинами летальности при  этом является синдром эндогенной интоксикации 
на фоне гипоксии и развития вторичной иммунной недостаточности [6,8]. При 
всем многообразии клинических проявлений НП, и часто, непредсказуемом его 
исходе чрезвычайно важны точные методы оценки характера морфо-
структурных изменений, обуславливающих развитие полиорганной 
недостаточности (ПОН).  

Цель. Выявление механизмов танатогенеза НП с учетом взаимосвязи их 
деструктивного воспалительного и септического характера и 
морфоструктурных изменений «органов-мишений», обуславливающих 
развитие ПОН. 
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Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 96 протоколов 
умерших от НП, проходивших лечение в хирургических отделениях и 
отделениях ОИТАР в 2000-2017 гг. Средний возраст пациентов составил Ме 
55,2 (40,2-69,4) лет. В исследуемой группе женщин было 40 (41,6%) человека, 
мужчин-56 (58,3%). Проанализированы 282 серийных гистологических 
препарата внутренних органов - «мишеней» у умерших, включая ткани печени, 
легких, почек, сердца и органов иммуногенеза - селезенки и лимфоузлов ЖКТ. 
Статистическую обработку проводили с применением пакета прикладных 
программ «STATISTICA».  

Результаты и обсуждение: Основными установленными нозологическими 
формами  НП у умерших были: алкогольный - 62,5%, билиарный - 30,2%, реже 
встречался травматический панкреатит (включая «послеоперационный») - 3,1% 
наблюдений. По данным аутопсий чаще всего в деструктивно-некротический 
процесс были вовлечены все отделы поджелудочной железы (ПЖ) (58,3%), в 
25% и 17% случаев имелась деструкция «тела и хвоста» и «головки и тела». 

Наиболее частыми  гнойно-септическими осложнениями  у умерших  
пациентов с НП были инфицированные постнекротические кисты 
поджелудочной железы - 60,4%, а также флегмона забрюшинной клетчатки, 
гнойный перитонит 48,9 % и 43,7% соответственно. Реже встречались: 
абсцессы сальниковой сумки - 32,3 % случаев и панкреатогенные  абсцессы-
16,7% соответственно.  

Наличие клинических и морфологических признаков острой печеночной 
недостаточности имело место в 37 (38.5%) случаях. При этом выявлены, как 
воспалительно-инфильтративные изменения в виде неспецифического 
реактивного гепатита (выраженные полнокровие и отек межуточной ткани, 
пространств Диссе, гидротическая и жировая дистрофия гепатоцитов, 
лимфоидно-нейтрфильная инфильтрация портальных трактов и 
внутридольковой стромы), так и дегенеративно-дистрофические и 
некротические процессы (выраженная жировая дистрофия гепатоцитов с 
последующей трансформацией в жировой некроз). В 20 (54.1%) случаях на 
аутопсии имел место массивный некроз гепатоцитов, что характерно для фазы 
необратимой полиорганной недостаточности. Структурно-морфологические 
изменения в легочной ткани умерших от НП были выявлены у 34 (35,4%) 
пациентов. При этом в 55,9% случаев наблюдался интерстициальный или 
альвеолярный отек легких. В абсолютном большинстве наблюдений 
выявлялись: тромбозы микроциркулярного русла, десквамация респираторного 
эпителия; деструкция альвеоцитов второго порядка, скопление жидкости, 
фибрина и форменных элементов в просвете альвеол. Анализ показал, что 
изменения в почках у 31 (32,3%) умершего от НП носили неспецифический 
характер. При анализе структурно-морфологических изменений селезенки 
пациентов, умерших от НП, были выявлены различные нарушения: 
гиперплазия, полнокровие, увеличение массы селезенки; миелоз и обильный 
соскоб при разрезе.  

Выводы: 
1. Наиболее частым вариантом поражения ПЖ у умерших от НП был 



 Том 3. Выпуск 11                                                                                      Медицина, ветеринария и фармацевтика 

Научный взгляд в будущее                                                                                          ISSN 2415-766Х (P) / 2415-7538 (O) 125 

тотальный некроз тканей ПЖ. 
2. Среди распространенных гнойно-септических осложнений у умерших от 

НП были инфицированные постнекротические кисты поджелудочной железы 
(60,4%), а также флегмона забрюшинной клетчатки (48,9%), гнойный 
перитонит (43,7%). 

3. Основными «органами - мишенями» у умерших от НП с развитием ПОН 
были печень, легкие, почки, сердце, органы иммуногенеза  (селезенка, 
лимфоузлы).  

4. Среди структурно-морфологических изменений «органов-мишеней», 
обусловленных ПОН, у умерших наиболее часто выявлялись 
центролобулярный некроз гепатоцитов (54,1%), интерстициальный отек легких 
(55,9%), различные виды дистрофии почек (93,5%). 

5. Выявленные нарушения свидетельствуют о необходимости разработки 
новых диагностических и прогностических критериев раннего выявления 
септических осложнений НП, а при наличии инфицированных очагов 
панкреатогенной деструкции - их адекватной санации.  
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Abstract: A retrospective analysis of the protocols of the deceased and serial morphological 
sections of the internal organs in acute necrotizing pancreatitis was carried out. The provisions on 
the main etiological factors, the nature of the localization of the destructive-necrotic process in 
pancreatic tissues, the types of purulent-septic complications leading to tanathogenetic syndromes 
causing the occurrence of multiple organ failure have been added. 

Key words: acute necrotizing pancreatitis, pancreatic necrosis, purulent-septic 
complications, target organ, morpho-structural changes, retrospective analysis 
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