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Abstract 

The biological feature of vegetable marrows is that they can form high yields with minimal areas of nutrition 

(association of their crops with other plants), while not reducing the quality of products. It is important to choose 

the right plants that are suitable for vegetable marrows, which would not oppress it and give high yields at the 

same time. Our research has determined that red beets are the best compactor plants for vegetable marrows of 

the Northern Steppe zone of Ukraine. Root secretions (allelopathic connections) of both plants do not oppress 

each other, but rather contribute to the formation of high-quality yields of both plants.  

Аннотация 

Биологическая особенность кабачка заключается в том, что он может формировать высокие уро-

жаи при минимальных площадях питания (уплотнение его посевов другими растениями), не снижая при 

этом качество продукции. Важно правильно подобрать растения, подходящие для кабачка, которые бы 

не угнетали его и одновременно формировали высокие урожаи. В результате исследований выявлено, что 

столовая свекла является лучшим уплотнителем для кабачка в зоне северной Степи Украины. Корневые 

выделения (аллелопатические связи) обоих растений не угнетают друг друга, а скорее способствует фор-

мированию высококачественных урожаев. 

 

Keywords: vegetable marrow, associated crops, yields, sweet corn, red beet. 

Ключевые слова: кабачок, уплотненные посевы, урожай, свекла столовая, кукуруза сахарная. 

 

В современных рыночных условиях и требова-

ниях к качеству овощной продукции основным 

направлением является ее экологическая безопас-

ность. Лидирующие позиции по производству эко - 

овощей («органических») занимают южные 

страны, в частности Голландия, Испания, Италия, 

Турция и проч., где такая продукция пользуется 

большим спросом и высоко ценится. В странах ЕС 

органическая продукция занимает 10% от общего 

производства овощей, по ценовой политике такие 

овощи на 15% дороже. За рубежом разработана тех-

нология выращивания органической овощной про-

дукции и семян овощных культур на основе безпе-

стицидного земледелия путем применения биоло-

гических средств защиты растений от вредителей, 

болезней и сорняков. В Украине производство эко-

логически безопасной овощной продукции только 

начинает развиваться, исследования по данному во-

просу проводят ученые Института овощеводства и 

бахчеводства НААН Украины. В последние годы 

большой интерес представляет изучение аллелопа-

тических связей между растениями, обусловлен-

ных их корневыми выделениями физиологически 

активных веществ, на начальной стадии онтоге-

неза. Для органического земледелия аллелопатия 

может быть важным элементом в балансировании 

отношений между густотой растений и сорняками, 

вредителями, болезнями и сортами. Взаимосвязи 

между видами растений, в частности смешанными 

посевами, недостаточно изучены, что является ве-

сомой причиной для проведения таких исследова-

ний. 

В результате разработок ученых ДОС ИОБ 

НААН Украины в предыдущие годы исследований. 

В частности, с картофелем ранним (молодым) в 

двуурожайной культуре возникла идея применения 

аллелопатических связей растений при выращива-

нии их в уплотненных посевах при органическом 

овощеводстве (Semenchenko O,2013). 

https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60105706
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Большинство сельскохозяйственных культур 

имеют определенную аллелопатическую актив-

ность (Holovko Ye.A., Puzik V.K., 206); (Simagina 

N.O.,2006); (Bukharov A.F., Baleyev D.N., Bukharova 

A.R., 2011). Растения выделяют в окружающую 

среду вещества различной биохимической при-

роды, которые в ходе сложных химических превра-

щений играют важную роль в формировании «алле-

лопатически нейтральных» систем - химически са-

морегулируемых экосистем (Grodzinskiy 

A.M.,1965); (Hnatyuk N.O.,2003); (Yurchak, 

L.D.,2005). Влияние растения-донора на растение-

акцептор путём аллелопатического взаимодействия 

отличается по направленности действия (стимули-

рующее, нейтральное или фитотоксичное) и по сте-

пени его проявления (сильноактивное, среднеак-

тивное или малоактивное). При выращивании рас-

тений - уплотнителей в междурядьях листовой 

петрушки доказано экономическую целесообраз-

ность поскольку это позволяет получить дополни-

тельную продукцию (Nedbal R.F., Nemtinov 

V.I.,2005). Академиком В. Ф. Пересыпкиным про-

водились исследования по уплотнению посевов 

картофеля фасолью (Peresipkin V.F.). 

Целью исследований было: определить алле-

лопатические свойства сопутствующих культур ка-

бачка при альтернативной системе выращивания. 

Внедрение в производство усовершенствованной 

технологии выращивания овощных культур в 

уплотненных посевах. В частности кабачка, свеклы 

столовой, сахарной кукурузы для повышения эф-

фективности использования посевных площадей и 

увеличения выхода продукции. 

Изучали кабачок (сорт Чаклун) при уплотне-

нии его посевов кукурузой сахарной (сорт Делика-

тесная) и свеклой столовой на пучковую продук-

цию (сорт Гопак). Площадь учетной делянки: каба-

чок – 40 м2, кукуруза – 10 м2, свекла – 10 м2. 

Повторность – четырехкратная. Исследования про-

водили в Днепропетровском районе, Днепропет-

ровской области, Украина. Годовая сумма осадков 

– 490 – 530 мм, средняя температура воздуха за год 

+8,2…+8,5ºС, сумма активных температур – 3000 - 

3100ºС. Безморозный период – 175 – 185 дней. 

Почвы учетных делянок – черноземы обычные, вы-

щелоченные на суглинистом лессе. Гумусовый го-

ризонт однородного окраса, глубиной 0 – 45 см. 

Мощность пахотного слоя – 30 см. Содержание гу-

муса – 3,2 % (по Тюрину). Опытные делянки разме-

щали на третьей террасе реки Самара. Климат уме-

ренно – континентальный с недостаточным увлаж-

нением.  

Плотность растений кабачка (основной куль-

туры) - 5 (140х140 см) и 10 (140х70 см) тыс. шт. рас-

тений / га. Густота культур уплотнителей: кукуруза 

сахарная - 14 и 21 тыс. шт. растений / га., свекла 

столовая 78 и 106 тыс. шт. растений / га. 

При проведении исследований использовали 

рекомендованные методики (Bondarenko 2001). Ме-

тоды исследований – измерительный, визуальный, 

химический, математически – статистический. Ак-

тивность аллелопатически активных веществ в 

биопробе в условных единицах кумарина (УОК) по 

А. М. Гродзинскому находилась в пределах 100-105 

УКО. По шкале Н. М. Матвеева (Matveev, N. M, 

1994) данные растения относятся к алелопатически 

малоактивным (0-300 УОК). 

По биометрическим показателям уплотнение 

приводит к уменьшению длины стеблей кабачка не 

зависимо от уплотнителя и его густоты, однако воз-

действия именно на уплотнители (свекла и куку-

руза) не установлено (их высота в зависимости от 

густоты колебалась от 35 до 39 см и 145 - 152 см 

соответственно) – рис.1. 

 
 

Рис. 1. Влияние уплотнения кабачка на биометрические показатели растений  

 

Уплотнения повлияло и на сбор плодов ка-

бачка. Средняя урожайность кабачка в чистом по-

севе составила 33,9 т/га, при уплотнении снижалась 

на 3,1 - 1,7 т/га (уплотнитель свекла столовая ) и на 

1,8 - 2,6 т/га (кукуруза сахарная) в сравнении с кон-

трольным вариантом. Однако при уплотнении ка-

бачка свеклой столовой с густотой растений 106 

тыс. шт./га урожай кабачка повысился до 32,2 т/га. 
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Недобор урожая основной культуры (в сравнении с 

ее чистым посевом, компенсируется урожаем рас-

тений - уплотнителей) - рис.2. 

 
Рис. 2. Урожайность кабачка в зависимости от уплотнения его посевов 

 

В результате урожайность дополнительной 

пучковой продукции свеклы столовой при густоте 

78 и 106 тыс. шт./га составила 8,5 и 9,4 т/га. Уро-

жайность початков сахарной кукурузы в молочно - 

восковой спелости (без оберток) в зависимости от 

густоты составляла от 2 до 2,4 т/га. Самый высокий 

суммарный урожай с единицы площади на уровне 

41,6 т/га получили при уплотнении кабачка свеклой 

столовой с густотой растений 106 тыс. шт./га. Об-

щий прирост урожая основной культуры и уплот-

нителя на данном варианте, по сравнению с контро-

лем, составил 7,7 т / га (23 %), экономический эф-

фект данного производства повышается за счет 

реализации продукции растений уплотнителей – 

рис. 3. 

 
Рис. 3. Уровень рентабельности выращивания кабачка в уплотненных посевах 

 

Лучшим уплотнителем для кабачка является 

свекла столовая на пучковую продукцию. Разрабо-

танный способ выращивания кабачка при уплотне-

нии его посевов свеклой способствует повышению 

суммарного урожая обоих культур на 7,7 тонн с 

гектара. Уровень рентабельности составляет 192 % 

(для чистых посевов кабачка – 171 %).  
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Abstract 

Russia has at all times been a natural monopolist in sable production since this species inhabits the wild of 

only our country. Government measures to preserve the sable and the monopoly of it are known to have been taken 

as early as at the time of Ivan the Terrible who issued a decree that introduced death penalty for the export of live 

sables overseas. Later on, Catherine the Great imposed a temporary ban on sable killing which, if breached, was 

followed by a death penalty. In 1921, a decree providing for the development of sable breeding and the ban on 

live sable export was signed. It was soon followed by a ban on sable hunting that was lifted only in the 1960 s. 

Even at the time of World War II all the species bred at the Pushkinsky State Fur Farm were evacuated to Siberia 

to preserve the valuable population. During those hungriest years of war sables ration necessarily included farmer 

cheese and a raw egg. The state valued this species and took good care of it sparing no expense. A certain role in 

winning World War II was played by the farms sable, since its skins were among the goods the Soviet Union 

supplied to the USA in return for the food and military aid rendered by them. This brief historical note shows that 

preservation of sable and its monopoly was among Russia s top policy priorities irrespective of the epoch and the 

government system. The puberty periods of cage-keeping sable females have been studied. Repair sables are ca-

pable of breeding at 1,2,3 years of age, which is the basis for further breeding for early ripening. It is established 

that the utilized mechanism of selection leads to the herd formation of late puberty females. The characteristics of 

the timing of mating and its relationship to the reproductive capacity of sable females are presented. 

Аннотация 

Российское государство испокон веков является естественным монополистом на соболя, поскольку 

в естественных условиях этот зверь обитает в основном в нашей стране. Первое упоминание о государ-

ственных мерах, принятых по сохранению соболя и монополии на этот вид относятся еще ко временам 

Ивана Грозного, личным указом которого была введена смертная казнь за вывоз живого соболя за гра-

ницу. Позднее указом Екатерины Великой вводится временный запрет на добычу соболя, нарушение ко-

торого каралось опять же смертной казнью. В 1921 году был подписан декрет о развитии клеточного 

разведения соболя и запрете на вывоз живого соболя из страны. А вскоре был введен запрет и на соболи-

ную охоту, который сняли лишь в 60 - х годах. Во время Великой Отечественной войны, чтобы сохранить 

бесценную популяцию, всех питомцев зверосовхоза «Пушкинский» эвакуировали в Сибирь. Тогда, в самые 

голодные военные годы, в рацион соболей обязательно входили творог и сырое яйцо. Государство пони-

мало ценность этого зверя и берегло его, не считаясь с затратами. Свой вклад в победу в Великой Оте-

чественной войне внесли и соболеводы, поскольку шкурки соболя входили в число товаров, которыми Со-

ветский Союз расплачивался с США за оказываемую ими продовольственную и военную помощь. Как 

видно из этого краткого исторического обзора, независимо от зпохи и государственного строя, сохране-

ние соболя и монополия на данного зверя входило в число важнейших приоритетов в политике Российского 

государства. Изучены сроки половой зрелости самок соболей клеточного содержания. Ремонтные самки 

соболей способны давать приплод в 1,2,3-летнем возрасте, что является базой для дальнейшей селекции 
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на скороспелость. Дана характеристика сроков спаривания и их связь с репродуктивностью самок собо-

лей. Предложены рекомендации по селекции, приводящей к формированию стада, состоящего из самок 

ранней половозрелости. 
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Ключевые слова: соболь, воспроизводство, половая зрелость, однолетки, двухлетки, трехлетки. 

 

Введение. В соболеводстве намечаются две 

основные стратегии – одна из них направлена на 

получение зверей с заданными качественными ха-

рактеристиками (соответствующая окраска волося-

ного покрова), другая – на получение зверей с за-

данными количественными показателями воспро-

изводительной продуктивности (выход щенков на 

основную самку). (1, 2). 

Одной из важнейших проблем клеточного со-

болеводства является низкая воспроизводительная 

способность однолетних, двухлетних и трехлетних 

самок соболей. (4,5). По данным (4) в 4-х летнем 

возрасте приходится выбраковывать около 50 % ре-

монтных самок, что приносит хозяйствам большие 

убытки. 

Соболи характеризуются сезонностью размно-

жения. Гон у них проходит летом (середина июня – 

начало августа), беременность длится около 9 меся-

цев. Отличительная особенность эмбрионального 

развития соболя – длительный латентный период. 

Он характеризуется отсутствием связи зародыша со 

слизистой оболочкой матки. 

У соболей отмечается сравнительно позднее 

половое созревание. Первый приплод у самок мо-

жет появиться в двухлетнем возрасте, значительно 

реже – в однолетнем. В клеточных же условиях по-

крывается в среднем 36 – 43% однолетних самок (в 

возрасте 15 месяцев). В некоторых хозяйствах этот 

показатель повысился до 50 - 60 %, однако щенится 

из покрытых самок только 15 - 30 %. Вероятно, не 

у всех молодых самок фолликулы в период гона до-

стигают половой зрелости, и овуляция не происхо-

дит, хотя самки и покрыты. 

Воспроизводительная способность самок, по-

крытых в двухлетнем возрасте, невысока: из них в 

среднем щенится 40 – 60 %, иногда до 80, даже 

среди самок старше 4 лет 10 – 15 % остается без 

приплода. 

Материалы и методы. Основным объектом 

изучения в данной работе является соболь (Martes 

zibellinа L.). 

Аналитические исследования проведены по 

данным производственных журналов отдельно взя-

той популяции породы чёрного соболя ФГУП «Рус-

ский соболь» Московской области. 

Селекция по важнейшим хозяйственно-полез-

ным признакам проводилась по общепринятым ме-

тодикам. Ведущим признаком, улучшение кото-

рого в большей степени способствует повышению 

экономической эффективности является скороспе-

лость. 

Для характеристики воспроизводительной 

способности соболей были использованы данные 

по следующим показателям: для самок – количе-

ство принимавших участие в гоне, прохолостев-

ших, пропустовавших, благополучно щенившихся, 

количество зарегистрированных щенков на основ-

ную и на благополучно щенившуюся самку; для 

самцов - количество покрытых и щенившихся са-

мок, количество зарегистрированных щенков к от-

садке от матерей. 

Плодовитость – число живых и мертвых щен-

ков, родившихся у самки за одно щенение. 

Пропустовавшая самка – самка, покрытая сам-

цом, не принесшая приплода; прохолостевшая 

самка – не покрытая самка в период гона. 

Репродуктивный период самки – количество 

лет от первого щенения до выбраковки самки из 

стада. 

Жизнеспособность потомства оценивается как 

доля выживших до регистрации щенков от общего 

числа родившихся. 

Была проведена межгрупповая статистическая 

оценка выборочных данных по критерию t-

Cтьюдента. Статистическую обработку осуществ-

ляли с использованием программ Мicrosoft Excel и 

STATISTICA. 

Собственные исследования. После отсадки 

молодняка и подбора пар, зверей рассаживают 

группами: самец и рядом все прикрепленные самки, 

в том числе и однолетние, которых закрепляют за 

самцами основного стада. Такая рассадка зверей 

перед гоном обеспечивает быстрое соединение пар 

и своевременную проверку самок самцами во всех 

периодах охоты. Группы должны быть рассажены к 

10 июня. Первый раз осматривают половые петли 

для определения течки 15-20 июня. Течка – период 

интенсивного роста фолликулов и развития яйце-

клеток, внешне выражается в набухании и покрас-

нении петли. В изменении петли в период гона раз-

личают четыре стадии: 1) незначительное покрас-

нение петли; 2) петля увеличена по сравнению с 

периодом покоя в 2 раза, покраснение более интен-

сивное, чем в первой стадии; 3) петля еще более 

увеличена, становится вытянутой, цвет ее розовый; 

4) петля увеличена еще больше и побледнела. 

К самкам с признаками половой охоты самцов 

подсаживают ежедневно. Покрывают самок в не-

сколько периодов охоты (их от одного до пяти), в 

каждом периоде 2-4 раза. Половая охота – это часть 

периода течки, в котором самка допускает спарива-

ние и возможна овуляция, а также оплодотворение. 

Овуляция у соболей провоцированная, проис-

ходит через 70-85 часов после спаривания. Она бы-

вает в течение течки один раз. После овуляции 

охота не повторяется и полноценными бывают 

только последние спаривания. Определить, произо-

шла ли овуляция, можно по методу влагалищных 

мазков. Мазок нужно брать через 8-10 дней после 

спаривания. Пока течка не закончилась, гормоны, 

выделяемые фолликулами, вызывают слущивание 
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эпителия слизистой влагалища и в мазке наблюда-

ются крупные многоугольные плоские клетки. По-

сле овуляции слизистая приходит в нормальное со-

стояние и в мазках можно обнаружить лейкоциты, 

округлые метаэстральные клетки. В зависимости от 

результата решают, прекращать соединение пар 

или продолжать. 

По степени половой зрелости самки соболей 

были разделены на рано созревающих, средне со-

зревающих и поздно созревающих. При проведе-

нии анализа были сопоставлены продолжитель-

ность и сроки гона разновозрастных самок соболей. 

Наблюдается зависимость между количеством 

периодов охоты и воспроизводительной способно-

стью соболей. Наилучшие результаты получены 

при покрытии в один и два периода. Количество пе-

риодов у соболей изменяется с возрастом. Среди са-

мок двухлетнего возраста преобладают особи с од-

ним и двумя периодами охоты. Среди самок трех-

летнего возраста особей, покрывшихся в один 

период, становится меньше и увеличивается число 

самок, покрытых в два периода. Количество самок, 

покрытых в три периода, закономерно снижается с 

возрастом животного (в два года – 14, 7 %, 4-10 лет 

– 9,8 %). 

Селекцию в соболеводстве проводят путем от-

бора ремонтных самок, не учитывая раннюю или 

позднюю половую зрелость их матерей, а в даль-

нейшем в течение трех лет оставляют в стаде 

только ощенившихся. Ремонтные самки соболей 

способны давать приплод в 1, 2, 3-летнем возрасте, 

что является базой для дальнейшей селекции на 

скороспелость. 

В 2014-2017 г. г. проводили исследования по 

проведению гона на однолетних, двухлетних и 

трехлетних самках соболей. В результате было 

установлено, что прекращение соединения пар с 1 

августа снижает возможность покрытия молодых 

самок. Продление гона для молодых самок соболей 

до 12 августа позволяет повысить долю щенив-

шихся двухлеток с 30-35 до 86 %. Такое изменение 

сроков гона соболей позволяет повысить продук-

тивность молодых животных и получить у одноле-

ток дополнительно 78,2 % щенков, у двухлеток и 

трехлеток 22.8 и 22,9 % соответственно. 

В 2-летнем возрасте способных к размноже-

нию самок значительно больше, чем в 1-летнем (39 

%). В 3-летнем возрасте доля самок способных к 

размножению и дающих приплод выше (62 %). 

Двухлеток и трехлеток в августе покрывается 

меньше, чем однолеток, потому что у них меньшее 

количество периодов охоты и более ранние кален-

дарные сроки течки. В первую очередь нужно отби-

рать ремонтных самок от матерей, ощенившихся в 

1, 2, 3-летнем возрасте и отдавать предпочтение 

самкам с ранними сроками течки. При проведении 

селекции на раннюю половую зрелость самок собо-

лей путем отбора сеголеток от матерей, ощенив-

шихся в 1,2,3-летнем возрасте количество рано со-

зревающих самок будет увеличиваться. 
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Abstract 
In the course of research, the General ecological conditions of the soil cover were determined, i.e. anthropogenic 

impact, technogenic impact, pasture digression, degradation, landslides, and erosion processes. During the study 

period, many anthropogenic, terraced pasture trails were identified. The main factor of degradation of the soil and 

vegetation cover of mountain territories is pasture digression. Overgrazing is manifested primarily in the violation of 

vegetation cover, sometimes to its complete destruction, the destruction of surface soil horizons. 

Аннотация 

В процессе исследований были определены общие экологические условия почвенного покрова, т.е. 

антропогенное воздействие, техногенное воздействие, пастбищную дигрессию, деградацию, оползни, 

эрозионные процессы. В период исследования выявили множество антропогенных, террасированных паст-

бищных троп. Основным фактором деградации почвенно-растительного покрова горных территорий явля-

ется пастбищная дигрессия. Перевыпас проявляется, прежде всего, в нарушении растительного покрова, ме-

стами до полного его уничтожения, разрушением поверхностных горизонтов почв.  

 

Keywords: anthropogenic impact, technogenic impact, pasture digression, degradation, landslides, erosion 

processes. 

Ключевые слова: антропогенное воздействие, техногенное воздействие, пастбищная дигрессия, 

деградация, оползни, эрозионные процессы. 

 

Актуальность. Особо охраняемые природные 

территории практически во всех странах мира от-

носятся к объектам общенационального достояния 

республики и представляют собой участки земли, 

водной поверхности и воздушного пространства 

над ними, на которых располагаются природные 

комплексы и объекты, имеющие особое природо-
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охранное, научное, культурное, историческое и эс-

тетическое значение. Наличие особо охраняемых 

природных территорий является гарантом и источ-

ником восстановительного потенциала земель, рас-

тительного и животного мира. 

В 2001 году в Республике Казахстан насчиты-

валось 24 особо охраняемых природных террито-

рий, в том числе 9 заповедников и 7 природных 

национальных парков [1]. На 1 января 2006 года в 

Казахстане функционируют 10 государственных 

природных заповедников, 9 государственных наци-

ональных природных парков, 2 государственных 

природных резервата, 63 государственных природ-

ных заказников, 5 государственных заповедных 

зон, 26 памятников природы республиканского зна-

чения. 

Общая площадь особо охраняемых природных 

территорий республиканского значения составляет 

21118,7 тысяч гектар, то есть - 1,4 % от всей терри-

тории государства. По этому показателю Респуб-

лика Казахстан далеко отстает от среднемирового 

уровня (при общепризнанных мировых стандартах 

-10-12 %). Так в России, например, общая площадь 

особо охраняемых природных территорий состав-

ляет 136,6 миллионов гектар (7,58% от общей пло-

щади страны). 

Заповедники призваны сыграть важную роль в 

сохранении и изучении природных богатств, повы-

шении биологической продуктивности биогеоцено-

зов, сохранении гослесфонда; увеличении числен-

ности многих ценных животных. Они имеют ис-

ключительное значение в деле сохранения в 

естественном состоянии типичных или уникальных 

для конкретной зоны территорий со всей совокуп-

ностью их компонентов. Неоценима роль заповед-

ников в деле воспитания любви к природе, пропа-

ганде основ охраны и рационального использова-

ния природной среды, содействии в подготовке 

научных кадров по проблеме охраны природы. За-

поведники не только замечательные эталоны ланд-

шафта, но и высшая форма охраны природы. Ве-

лико значение проводимых здесь комплексных 

биогеоценологических исследований, важнейшим 

направлением которых является летопись природы 

- постоянное круглогодичное наблюдение за основ-

ными природными объектами. 

Для защиты природных комплексов государ-

ственных заповедников от влияния хозяйственной 

деятельности и неблагоприятных воздействий 

окружающих территорий могут быть созданы 

охранные зоны (решается это либо при организа-

ции заповедника, либо при возникновении необхо-

димости). 

На территории государственных заповедников 

запрещаются все виды лесопользования, пастьба 

скота, заготовка сена, лекарственных трав и другие 

нарушения почвенно- растительного покрова, а 

также охота и рыбная ловля, любая деятельность, 

нарушающая природные комплексы и угрожающая 

сохранению природных объектов. В установлен-

ном порядке в необходимых случаях здесь могут 

проводиться восстановительные мероприятия и ме-

роприятия по предотвращению возможных измене-

ний природных ландшафтов в результате хозяй-

ственной деятельности на прилегающих к заповед-

нику территориях, а также необходимые ветеринар-

ные, противопожарные, санитарные и другие 

мероприятия, не нарушающие режима заповед-

ника. 

Особая роль в сохранении эталонов природ-

ных экосистем и генофонда растений и животных 

принадлежит биосферным заповедникам, предна-

значенным для исследований в области глобальной 

экологии, главным образом для специального изу-

чения антропогенного воздействия на природные 

процессы. 

Особо охраняемые природные территории Ка-

захстана - участки земли, водной поверхности и воз-

душного пространства над ними, где располагаются 

природные комплексы и объекты, которые имеют 

особое природоохранное, научное, культурное, эсте-

тическое, рекреационное и оздоровительное значе-

ние, которые изъяты решениями органов государ-

ственной власти полностью или частично из хозяй-

ственного использования и для которых установлен 

режим особой охраны. Обладает уникальным набо-

ром ландшафтных комплексов: от пустынь до высо-

когорий и экосистем внутренних морей. В условиях 

нарастающих темпов экономического развития 

страны и усиления использования природных ресур-

сов актуальным становится вопрос дальнейшего со-

вершенствования системы территориальной охраны 

природы. Те же условия определяют необходимость 

дальнейшего развития особо охраняемых природных 

территорий Республики Казахстан (далее - ООПТ), 

как действенной системы сохранения биологического 

разнообразия государства.  

Начало созданию особо охраняемых террито-

рий было положено согласно постановлению Со-

вета Министров СССР от 14 февраля 1990 г N 189 

"Об обеспечении выполнения постановления Вер-

ховного Совета СССР "О неотложных мерах эколо-

гического оздоровления страны" и Постановлению 

Совета Министров Казахской ССР от 16 апреля 

1990 г N 150 согласно которому было поручено раз-

работать предложения по созданию Особо охраня-

емых территорий, включая курортные зоны и зоны 

рекреаций [2].  

Природные заповедники (территории с пол-

ным изъятием земель из хозяйственной деятельно-

сти) получили наибольшее развитие в Алматинской 

и Восточно-Казахстанской областях. Националь-

ные парки (территории с различным функциональ-

ным использованием природных ресурсов) преоб-

ладают в Алматинской области. 

Таким образом, огромное научное и практиче-

ское значение особо охраняемых природных терри-

торий не требует дополнительных доказательств. 

Свидетельством насущной государственной необ-

ходимости этого мероприятия служат факты еже-

годного создания большого количества новых запо-

ведников во всём мире. И тем не менее организация 

в республике новых охраняемых природных терри-

торий связана с большими трудностями, требую-

щих значительных финансовых затрат, и идёт 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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очень медленно. И поэтому ликвидировать отстава-

ние нашей республики в организации заповедни-

ков, государственных национальных природных 

парков, государственных природных резерватов, 

природных заказников и других видов особо охра-

няемых природных территорий - большая и почёт-

ная задача учёных, природоохранительных и хозяй-

ственных организаций и всей общественности, за-

нимающейся вопросами охраны природы. 

Цель работы: определить исходное почвенно-

экологическое состояние и степень антропоген-

ного, техногенного и природного воздействия на 

почвенный покров заповедной зоны Регионального 

парка "Медеу". 

Объекты и методы исследования. Объектом 

исследования является почвы заповедной зоны Ре-

гионального парка "Медеу". 

Методы исследования: полевые - экспедици-

онные, лабораторно-аналитические. 

Результаты исследования. Заилийский Ала-

тау - это мощный снеговой хребет с ледниками и вы-

сокими пиками, расположенный в южной части го-

рода Алматы. Северный склон Заилийского Алатау 

расчленен множеством ущелий с глубокими и круто-

склонными долинами. Южный склон очень крутой, 

более короткий и менее расчленен на ущелья. Пред-

горья Заилийского Алатау, называемые «прилав-

ками», занимают пояс от 1000 до 1700 м над уровнем 

моря. Сложены они мощной толщей лёссовидных су-

глинков, имеют относительно плоские вершины, 

склоны довольно крутые. Полоса «прилавков» наибо-

лее развита в районе городов Талгар и Алматы и 

имеет ширину до 10-15 км. Западнее и восточнее этих 

мест полоса «прилавков» уменьшается до 1-10 км ши-

рины, местами полностью исчезает. За «прилавками» 

начинается основной хребет Заилийского Алатау, ко-

торый отличается более крутыми склонами, скалами, 

осыпями и частыми выходами на поверхность горных 

пород, в основном гранитов. Продукты разрушения 

гранитов широко распространены на склонах гор в 

виде грубообломочного щебня, супеси и тяжелых 

суглинков. Наиболее молодые, кайнозойской эры, 

горные породы состоят из глин, мелкой гальки и 

четвертичных валунно-галечных отложений [3].  

Исследуемый участок находится на юго-запад-

ном склоне горного массива. У подножья высота 

1300 м, на вершине высота 1750 м над уровнем 

моря. Сильно изрезан, склоны крутые и очень кру-

тые, угол наклона от 19 до 40º. С помощью GPS 

были нанесены точки закладки разрезов. На крутых 

горных склонах преобладают незакрепленные 

участки с обрывами, скальными выходами пород 

(Рисунок 1) 

  
Рисунок 1 - Выходы горных пород на юго-западных склонах 

 

Рельеф – предгорья, пониженные 

периферические части горных систем и хребтов, 

имеющие холмистый или горный характер. 

Участки с уклоном 1–3° подвержены эрозионным 

процессам [4]. Помимо крутизны склона, на интен-

сивность эрозионных процессов оказывает влияние 

показатель длины склона, слабой интенсивностью 

смыва характеризуются склоны длиной до 500 м, 

максимально возможная интенсивность смыва ха-

рактерна для склонов от 1000 м. Таким образом, ис-

следования позволили установить, что интенсив-

ность смыва почв определяется совокупностью 

природных условий, среди которых рельеф явля-

ется основополагающим. В среднегорья интенсив-

ность прогнозного смыва увеличивается до силь-

ного и очень сильного уровня. Наиболее значимым 

фактором рельефа является крутизна склона [5]. 

За последние годы наблюдается устойчивая 

тенденция ухудшения экологической ситуации 

экосистем биосферы (почва, вода, воздух) и 

здоровья населения Республики Казахстан. 

Антропогенные воздействия на почвы обширней, 

чем на другие экосистемы биосферы [6]. 

В процессе исследований были определены 

общие экологические условия почвенного покрова, 

т.е. антропогенное, техногенное воздействия, 

пастбищную дигрессию, деградацию, оползни, 

эрозионные процессы. 

Антропогенное воздействие. Какими мини-

мальными не были бы предложены туристические 

нагрузки – ущерб неизбежен. Туристические тропы 

в заповедниках – это не муравьиные тропы. Совсем 

иной масштаб воздействия на природу. Следует 

помнить, что даже пеший турист вызывает измене-

ния в дикой природе – каждый выдох добавляет не-

которое количество углекислого газа в воздух, каж-

дый шаг уплотняет или эродирует почву, каждое 

движение может быть фактором беспокойства для 

диких животных. Уплотнение почв происходит в 

зонах массового использования. Потеря поверх-

ностных гумусовых горизонтов, снижение химизма 

почв, нарушение влажности и температуры почв, 

изменение состава микроорганизмов. Осыпи, 
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оползни и смыв почвы связаны с пешими прогул-

ками туристов. Было подсчитано по литературным 

источникам, что на новой тропинке в густом лесу 

умеренного пояса, по которой прошло около 8 тыс. 

человек, лиственная подстилка за неделю была раз-

рушена на 50%. Особенно сильно разрушается 

почва под действием лошадиных копыт. Продол-

жительное разрушение лиственной подстилки гу-

бительно для экосистем, так как при этом снижа-

ется количество азота в почве. Кроме этого, поги-

бают микроорганизмы, его образование и 

кругооборот. На тропах, дорогах происходит измель-

чение верхних слоев почвы до порошкообразного со-

стояния, затем начинается выщелачивание и эрозия. 

Нарушается кругооборот питательных веществ и со-

кращаются популяции почвенных микроорганизмов 

и дождевых червей. Особенно чувствительны к воз-

действию туризма горные почвы [7]. 

Воздействие туризма на почвенный покров мо-

жет иметь различный характер [8]. Удаление или 

перемещение верхнего слоя почвы является след-

ствием поверхностной деятельности. Более разру-

шительное воздействие на почву оказывают тури-

сты, передвигающиеся прямо вниз или вверх по 

склону. Восстановить почвы и предотвратить их 

дальнейшее разрушение можно только в том слу-

чае, если туристы будут пользоваться специаль-

ными туристскими тропами и тропинками. Если на 

земной поверхности уже начали развиваться эрози-

онные процессы, они, скорее всего, будут усили-

ваться до подстилающих пород или до уровня грун-

товых вод [9]. 

Имеются множество антропогенных, терраси-

рованных пастбищных троп (Рисунок 2) 

   
  

   
Рисунок 2 - Горные тропы 

 

Пастбищная дигрессия. В горной местности 

треть и более земель используется под пастбища, 

что приводит к деградации почвы, которая выража-

ется в ее уплотнении и эрозии. 

Основным фактором деградации почвенно-рас-

тительного покрова горных территорий является 

пастбищная дигрессия. Перевыпас проявляется, 

прежде всего, в нарушении растительного покрова, 

местами до полного его уничтожения, сопровождае-

мым переуплотнением и разрушением поверхност-

ных горизонтов почв. Это приводит к длительному 

сохранению подвижности грунтов на склонах, погре-

бению под обломочным материалом почв, изменению 

их температурного и водного режимов [10-15]. Чрез-

мерные пастбищные нагрузки приводят к формирова-

нию специфического ландшафта с характерными, 

террасированными пастбищными тропами склонами, 

выбитыми, лишенными растительности местами во-

допоев и загонов, многочисленными эрозионными 

промоинами по скотопрогонным тропам [16]. 

На исследуемом объекте пасутся лошади. 

Нарушен растительный покров, некоторых местах 

растительность полностью уничтожена, разрушены 

поверхностные горизонты почв. (Рисунок 3) 



International independent scientific journal №21/2020 14 

 
Рисунок 3 - Пастбищная дигрессия 

 

Нерегулируемый выпас приводит к смене рас-

тительного покрова и, как следствие, к деградации 

почв. Явление это именуют пастбищной дигрес-

сией. Развитие дигрессии зависит от видовых осо-

бенностей выпасаемых животных, интенсивности и 

длительности использования пастбищ, выносливо-

сти пастбищной растительности к вытаптыванию. 

Так, овсяница красная и клевер ползучий характе-

ризуются исключительной выносливостью к вы-

таптыванию. Негативное воздействие человека на 

окружающую природную среду выражается не 

только в потере биологического разнообразия и 

устойчивости экосистем, но и в значительном сни-

жении продуктивности естественных и антропоген-

ных ландшафтов, вследствие потери плодородия 

почв из-за прогрессирующего развития процессов 

их деградации (эрозия, дефляция, дегумификация, 

уплотнение, засоление и другие). Под влиянием вы-

паса существенно изменяются свойства почв, прежде 

всего их физические свойства. Непременное след-

ствие перевыпаса - уплотнение почвы, происходящее 

под влиянием копыт животных. Уплотнение почвы 

связано с уменьшением пористости, прежде всего 

межагрегатной, и ухудшением водно-воздушного ре-

жима. Существенно деградирует структура почвы, 

при этом не только увеличивается глыбистость 

почвы, но резко уменьшается водопрочность агрега-

тов. Выпас приводит к обеднению почвы питатель-

ными элементами. На уплотнение почвы существен-

ное влияние оказывает дернина. В случае хорошей 

выраженности она препятствует деформации почвы, 

и плотность меняется не столь сильно [17]. 

Важнейшими характеристиками, определяю-

щую эрозионную опасность рельефа, являются 

морфометрические и морфографические показа-

тели элементов: крутизна, длина, форма склона, а 

также положение базиса эрозии. Из всех перечис-

ленных морфометрических показателей рельефа 

наиболее значимыми являются крутизна склона. 

Необходимое условие для формирования стока яв-

ляется уклон поверхности. Многие исследователи 

участки с крутизной склонов от 0 до 2º называют 

порогом эрозии. С увеличением крутизны резко 

возрастает и эрозионная опасность [18]. 

Крутизна склона имеет большое значение для 

формирования поверхностного стока. Причина су-

ществования тесной связи крутизны склона с эро-

дирующей способностью почв очевидна, она свя-

зана с влиянием уклона на скорость потока, эроди-

рующего почву (таблица 1). 
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Таблица 1 - Градация склонов по крутизне и эрозионной опасности при распашке (по М.Н. Заславскому) [18] 

Склоны Крутизна Эрозионная опасность и меры борьбы с ней 

Слабопологие <3º Опасны, нуждаются в почвозащитных зональных систем земледелия 

Пологие 

Слабопокатые 

3-5º  

5-7º 

Очень опасны, нуждаются специальных почвозащитных системах 

земледелия 

Покатые 

Сильнопокатые 

7-10º 

10-15º 

Земледелие возможно только при искусственном террасировании 

склонов 

Крутые 

Сильнопокатые 

15-20º 

20-40º 

Земледелие как правило, невозможно 

Обрывистые >40º Земледелие как правило, невозможно 

Полученные данные показывают, что на объекте исследования преобладает очень крутой тип уклона 

(Таблица 2). 

Таблица 2 - Шкала уклонов объекта исследования 

Разрезы Угол уклона ° Тип уклона 

Р- 4 24,3 очень крутой 

Р-8 20,09 очень крутой 

Р-12 10,31 сильно покатый 

Р-13 12,15 умеренно крутой 

Р-14 18,6 крутой 

Р-15 14,62 умеренно крутой 

На склонах исследуемого объекта развиваются эрозионные процессы, образуются осыпи, местами – 

оползни (Рисунок 4). 

   
  

   
Рисунок 4 - Эрозионные процессы 

 

Изучены физические, физико-химические, хими-

ческие свойства почв территории. 

Физические свойства. Влажность почвы - это 

важный параметр агротехнический параметр в почво-

ведении, геологии, экологии, садоводстве, оказываю-

щий серьезное влияние на полноценное функциони-

рование такой экологической системы как биогеоце-

ноз. 

Лабораторное определение полевой влажности 

показал, что верхний горизонт почвы разреза 4 (А) 0 - 

20 см сырой - 44,5 % влаги. Горизонт почвы (В) 20 - 

см содержит 28,5 %. Нижние горизонты (62 - 85, 85 - 

98 см) содержат от 27,6 - 30,9 % полевой влаги, так как 

там содержится гораздо больше глины. Полевая влаж-

ность почвы разреза 8 колеблется от 8,1 - 36,3 %. В 

верхнем слое полевая влажность максимальная (36,3 

%), во втором и третьем слое (16,5, 8,1 %) влажность 

не высокая, потому что эти горизонты каменисто-

щебнистые. Значительное содержание почвенной 

влаги в верхнем горизонте объясняется накоплением 

влаги в плотном дерновом слое почвы и обильным 

растительным опадом, снижающим процесс испаре-

ния. Снижение почвенной влаги, вызвано содержа-

нием каменисто-щебнистых плотных пород, где влага 

не задерживается, идет процесс фильтрации. 

Результаты ситового анализа каменистых фрак-

ций по классификации Н.А. Качинского и А.А. Соко-

лова показали, что почвы разрезов 8 и 15 относится к 

очень сильно каменистым и сильно щебнистым. Так, 

в почвах разреза 8 в процентном отношении камени-

сто песчаные фракции колеблются от 58,5 % до 95,6 

%, а от 3,7 % до 41,5% приходится на мелкоземистую 

фракцию. В почвах разреза 15 каменисто-песчаные 

фракции колеблются от 42,9 % до 91,3 %, а от 8,7 % 

до 57,1 % приходится мелкоземистую фракцию. 
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Агрохимические свойства почв исследуемого 

объекта. Растительный покров является одним из 

важнейших факторов, определяющих количество и 

состав поступающих в почву органических остат-

ков, которые являются основным источником 

накопления углерода в почве. Надземные и корне-

вые растительные остатки служат источником об-

разования перегноя, и их содержание в почве может 

служить одним из показателей ее потенциального 

плодородия. Корневой массе принадлежит решаю-

щая роль в накоплении углерода в почве. Органиче-

ское вещество почвы является важным показателем 

её плодородия. Оно состоит из ещё не успевших 

разложиться органических остатков и уже претер-

певших изменения органических веществ, называе-

мых гумусом. Гумус способствует накоплению и 

удержанию питательных для растений веществ, ко-

торые при его разложении переходят в почвенный 

раствор и могут потребляться растениями. Необхо-

димо отметить, что интенсивный выпас скота приво-

дит к нарушению питательного режима почв и к 

уменьшению органического вещества. Уменьшение 

органического вещества, прежде всего, обусловлено 

нарушением физической структуры поверхностного 

слоя почвы, и, учитывая активную реакцию экскре-

ментов в верхнем дерновом слое почвы, в свою оче-

редь приводит к нарушению устойчивости биохими-

ческих соединений, т.е. к деградации почв, сопровож-

даемой потерями азотных и углеродных соединений в 

газообразной форме и выщелачиванием элементов. 

По показателям гумусного состояния черноземы 

выщелоченные относятся к почвам со средними со-

держанием и запасами гумуса, средне обогащен-

ного азотом (C:N=10-11), с высокой степенью гуми-

фикации органического вещества.  

Аналитические данные показывают, что 

содержание гумуса в верхних горизонтах почв 

колеблется от 4,4 до 16,8%. Повышенное 

содержание гумуса в верхних горизонтах почв 

обусловлено концентрацией в них основной массы 

корней и снижением интенсивности 

минерализации органического вещества. Почвы ис-

следуемого объекта по существующим градациям 

можно отнести от слабо до обеспеченных подвиж-

ными формами азота, фосфора и калия. 

Реакция почвы зависит от многих факторов, и 

прежде всего от химического состава, состава об-

менно-поглощенных катионов, наличия солей, орга-

нических и минеральных кислот, жизнедеятельности 

организмов. Почвы объекта исследования по шкале 

относятся к слабокислым и слабощелочным, рН - со-

ставляет 6,34 до 8,55. 

Наши данные показывают, что содержание Ca 

колеблется от 15,5 - 35,0 мг-экв, т.е. 85,4-94,3%. Маг-

ний всегда сопровождает Са2+. Типичное соотноше-

ние Са:Mg = 5:1. В таких количествах действие Mg2+ 

аналогично действию Са2+. Содержание магния ко-

леблется 1,0-3,00 мг-экв. Насыщенность поглощаю-

щего комплекса кальцием, обеспечивает растениям 

благоприятную, близкую к нейтральной реакции 

почвы, предохраняет ее поглощающий комплекс от 

разрушения, способствует агрегированию почвы и за-

креплению в ней гумуса. 

Аналитические данные по содержанию валовых 

и подвижных форм тяжелых металлов в почвах объ-

екта исследования приемлемых концентрациях. Не-

которое повышенное содержание цинка (Zn) в почве 

разрезов (14, 15) следует объяснить подстилающими 

почвообразующими суглинистыми и глинистыми по-

родами. По шкале экологического нормирования ТМ 

(по валовому содержанию) уровень загрязнения низ-

кий. 
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Abstract 
Natural overgrowth of disturbed land is a long process and depends on the bio-productivity of the surround-

ing undisturbed landscapes. Regeneration of the soil and vegetation cover in technogenically disturbed landscapes 

occurs either during reclamation or in the process of natural self-growth. The study of plant species composition 

in conditions of soil cover disturbance is a theoretical and practical necessity for restoring the disturbed ecosys-

tem, soil formation processes and sustainable functioning of the biogeocenosis.  

Аннотация 
Бүлінген жерлердің табиғи өсуі ұзақ үрдіс болып табылады және қоршаған ландшафтардың 

биологиялық өнімділігіне байланысты. Техногендік бүлінген ландшафтарда топырақ-өсімдік 

жамылғысының қалпына келуі рекультивация жұмыстарын жүргізу кезінде немесе өсімдіктің табиғи 

жолмен өздігінен өсу үрдісінде жүреді. Топырақ жамылғысының бүлінуі жағдайында өсімдіктердің 

түрлік құрамын зерттеу бүлінген экожүйені, топырақтүзілу үрдістерін және биогеоценоздың тұрақты 

жұмыс істеуін қалпына келтірудің теориялық және практикалық қажеттілігі болып табылады.  

 

https://moluch.ru/archive/108/26037


International independent scientific journal №21/2020 18 

Keywords: technogenic disturbed landscapes, natural overgrowth, species composition, reclamation, dump. 

Түйінді сөздер: техногендік-бүлінген ландшафттар, өсімдіктердің табиғи жолмен өздігінен өсуі, 

түрлік құрам, рекультивация,үйінді. 

 

Өзектілігі. Өсімдіктердің табиғи жолмен өсіп-

өнуі техногендік бүлінген жерлерде өсімдіктердің 

қалыптасу үрдісінде жетекші орын алады және 

оның ерекшеліктерін білу осы үрдісті жеделдету 

шараларын жасауға мүмкіндік береді. Бастапқы бос 

субстраттарда өсімдіктердің өздігінен өсу қабілеті 

белсенді рекультивация жұмыстарының көлемін 

азайтуға мүмкіндік береді. Бүлінген телімдерде 

өсімдіктердің табиғи жолмен өздігінен өскен 

өсімдік инокуляциясының жылдамдығына жел 

бағыты бойынша бүлінбеген экожүйелерден 

өсімдіктердің тұқымдарының орналасуы, 

бүлінбеген ландшафтар флорасының құрамының 

бай немесе тапшы болуы, техногендік бүлінген 

телімдерде тұқымдардың таралу көздерінен 

қашықтығы, субстраттардың литологиялық 

гетерогенділігі, жер бетіне шығарылған 

жыныстардың қасиеттері, үйінділердің пішіндері, 

параметрлері және басқа факторлар әсер етеді. 

Табиғи өсімдіктерді зерттеу, өсімдіктер 

бірлестігін қалыптастыру теориялық және 

практикалық қызығушылық тудырады, өйткені 

мұнда біз белгілі бір эдафиялық жағдайда бастапқы 

сукцессиямен айналысамыз. Бұл ретте, осы 

бүлінген аумақтардағы флораның әртүрлілігін 

қалпына келтіру үрдісін зерттеу, фитоценоздарды 

қалыптастыру, сондай-ақ өнеркәсіптің әсерінен 

бүлінген жерлердегі биологиялық әртүрлілікті 

сақтау және қолдау жөніндегі іс-шаралардың 

ғылыми негізделген жүйесін құру өсімдіктердің 

өздігінен өсуі кезінде үлкен маңызға ие [1]. 

Кен орындарын игеруден кейін пайда болатын 

карьерлер мен үйінділер техногендік ландшафтың 

жиі кездесетін түрлерінің бірі болып табылады. 

Карьерлер мен үйінділерде қазбаланып болғаннан 

кейін өсімдіктердің табиғи жолмен өсу үрдістері 

басталады, соның барысында қоршаған табиғи 

өсімдіктер бірлестіктерінен ерекшеленетін 

фитоценоздар пайда болады. Өсімдіктердің табиғи 

өсуінің болжамын бүлінген ландшафттарда 

қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу кезінде 

ескеру қажет [2, 3]. 

Өсімдіктердің қалпына келуі топырақ 

үрдістерінің дамуына әкеледі. Бастапқы сукцессия 

кезінде топырақ жамылғысын қалпына келтіруді 

зерттеу өте маңызды, өйткені техногендік 

ландшафтардағы топырақтүзілу заңдылықтарын 

білу бүлінген жерлерді қалпына келтірудің тиімді 

әдістерін жасауға мүмкіндік береді. Көптеген 

зерттеушілер бастапқы сукцессия үрдістері жүретін 

техногендік ландшафт топырақтүзілу үрдістерінің 

жылдамдығы мен бағытын, сукцессия кезеңдерін, 

топырақтың түзілуіне және биологиялық 

өнімділікке әсерін зерттеудің тамаша моделі екенін 

атап өтті [4, 5, 6]. 

Зерттеу нысаны. Зерттеу нысаны Шығыс 

Қазақстан облысының Риддер кен орнының 

рекультивация жұмыстары жүргізілген және 

өсімдіктері табиғи жолмен қалпына келтірілген 

үйінділері болып табылады (1-сурет). 

 
1-сурет – Зерттеу нысаны 

 

Зерттеу әдістері. Риддер кен орнының 

үйінділерінен Фитотоксикалық үйінділерд 

гербарий жиналды. Гербарийді жинау 

«Өсімдіктерді анықтау және гербаризациялау 

бойынша» оқу-әдістемелік құрал"бойынша 

жүргізілді [7]. 

Өсімдіктердің түрлік құрамы анықтағыштар 

бойынша анықталған [8-17]. Рекультивация 

жұмыстары жүргізілген телімдерде және 

өсімдіктердің табиғи жолмен өсуі жүріп жатқан 

үйінділерде өсімдіктердің биологиялық өнімділігі 

анықталды. Жер үсті фитомассасының 

биоөнімділігін есепке алу геоботаникада, ору 

алаңдарында (4 қайталанымда 1х1 м2) жалпы 

қабылданған әдістеме бойынша жүргізілді) [18]. 

Өсімдіктің жер үсті биомассасын есепке алу үшін 

түсімі жиналды [19]. 

 Зерттеу нәтижелері. Табиғи-техногендік 

ландшафтарды қалпына келтірудің өзі табиғи 

эволюция үрдісін жеделдету, техногендік бүлінген 

жерлерде өнімді және тұрақты биогеоценоздар 

құрудан тұрады. Бұл тек бүлінген жерлердің 
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құнарлылығын қайта қалпына келтіру ғана емес, 

сондай-ақ қоршаған ортаның жағдайын жақсартуға 

бағытталған кешенді жұмыс. Өсімдік бірлестігі 

биогеоценоздың кеңістіктегі шекарасын, оның 

құрылымын, жануарлардың, микроағзалардың 

таралуын және молшылығын, биогеоценоздың 

бүкіл жүйесінің материалдық-энергетикалық 

алмасуының ерекшелігі мен қарқындылығын 

айқындайды [18]. 

Биологиялық рекультивация жұмыстары 

жүргізілмеген үйінділерде өсімдіктің өздігінен өсу 

үрдісі жүреді. Жалпы фитоценоздардың қалыптасу 

үрдісін бірнеше сингенетикалық кезеңдерге бөлуге 

болады: пионерлік топтар, қарапайым топтар (бір 

түрлер немесе аралас түрлер) және жабық 

фитоценоздың пайда болуына ізашар күрделі 

топтар [19]. Әрбір кезеңнің өту ұзақтығы көптеген 

себептерге, соның ішінде тау жыныстарының 

физикалық және химиялық қасиеттеріне 

байланысты. Өсімдік үшін уытты жыныстарда 

алғашқы өсімдіктердің өсу мерзімі ұзақ болмайды. 

Біртіндеп пионерлік топ көпшілік жағдайда аралас 

қарапайым топқа өтеді. Бұл топ үшін өсімдіктің 

шашыраңқы-топтық таралуы тән, кейбір өсімдік 

тобында жер асты мүшелерінің бір-бірімен 

байланысуы байқалады. Фитоценоздың қарапайым 

топтары күрделі топтану кезеңімен алмасады. 

Үйінділер неорельефтің жинақтаушы формасы 

ретінде тірі ағзалардың ерекше мекен ету ортасы 

болып табылады деген пікір бар. Мөлшеріне қарай 

олар тез жылынады, тасты жыныстарда ылғал көп 

тұрмайды және тіптен жетіспеуі де мүмкін. 

Техногендік бос жерлерге қарай тиісті табиғи 

аймақтар үшін тән жоғары және төменгі сатыдағы 

өсімдіктердің, сондай-ақ микроорганизмдердің 

диаспорасы түрінде зат және энергия ағындары 

бағытталады. Ауа ағындарымен техногенді 

бүлінген жерлерге, сол аймақтың ландшафтына 

ғана тән табиғаты әр түрлі минералды және 

органикалық заттардың елеулі мөлшері 

тасымалданады. Үйінділерде өсімдіктердің 

өздігінен өсу үрдісі кезінде ең алдымен көршілес 

аумақтардан келіп түскен арамшөпті өсімдіктер өсе 

бастайды [20, 21]. 

Біздің зерттеулеріміздің көрсетуі бойынша, 

қазіргі кезде Тишинка кен орнының уытты 

үйінділерінің өсімдік бірлестіктері бірлі-жарымды 

қайың және қарағай өскіндерінен тұрады, ал 

шөптесін өсімдіктер үйінділерде өспейді. Өсімдік 

үшін уытты үйінділердің тіршіліксіз беткі 

қабатында өздігінен өскен кезде қарағай ерекше 

белсенділік танытады: оның жас өскіндері 

үйінділердің ашық жерлерінде өседі. Қайың өскен 

жерлерде, оның тамырлары тереңге кете алмайды 

да, үйіндінің беткі қабатына төселіп, жайма тамыр 

түзеді [22]. Үйіндінің беткі қабатын ақырындап 

тазартса, қайыңның тамырлары жан-жаққа 

жайылып, одан басқа өскіндердің пайда болғаны 

көрінеді. Грунттың беткі жағында қына-мүк 

колониясының қалдықтарынан тұратын төсеніш 

қабаттан тұратын өсімдік қалдықтары 

жинақталады. Төсеніш қабаттың қалыңдығы 1-2 

см. Қыналар мен мүктер бүлінген техногенді 

жерлерде өсетін пионер өсімдіктер болып 

табылады. 

Биологиялық рекультивация жұмыстары 

жүргізілген үйінділерде топырақ қазба-

шұңқырларын қазу және олардың 

морфогенетикалық сипаттамасы жас топырақ 

кескінінің қалыптасуын көрсетті. Топырақ 

қабаттарының бөлшектенуінің жарқын көрінісі, әр 

түрлі қалыңдықтағы шымды қабаттың пайда 

болуы, фитоценоздың қарқынды дамуымен және 

топырақ жануарларының бастапқы белсенділігімен 

бірге карбонатты сазды жыныстың шаймалануы 

топырақтүзілу үрдісінің және үйіндідегі 

рекультивация жұмыстары жүргізілгеннен кейінгі 

кезеңде топырақтың экологиялық 

функцияларының жұмыс істеуінің негізгі 

диагностикалық көрсеткіші болып табылады. 

Жоғары өнімді табиғи және мәдени 

биоценоздармен тығыз қоршалған техногендік 

ландшафтарда өнеркәсіптің әсерінен жойылған 

биоценоздардың (оның ішінде топырақтың) 

регенерациясы тез қарқынмен жүруі мүмкін. 

Үйінділерде өсімдіктердің табиғи жолмен 

өсіп-өнуі биологиялық рекультивация жұмыстарын 

жүргізудің болжамы болып табылады. Өсімдіктің 

табиғи жолмен өскен жамылғысының 

флористикалық құрамы мен биологиялық 

ерекшеліктері бойынша өнеркәсіптің әсерінен 

бүлінген жерлерді қалпына келтіру жұмыстарының 

бағытын бағалау керек. Топырақтүзілу үрдісі 

өсімдіктердің қоныстану жылдамдығына және 

алуан түрлілігіне байланысты, пайдаланылған 

үйінділердің табиғи өсуі неғұрлым баяу жүрсе, 

қалпына келтіру үрдістері соғұрлым әлсіз болады. 

Риддер кен орнының үйінділерінде 

рекультивация жұмыстары жүргізілгеннен кейін 41 

жылдан кейінгі мониторингтік зерттеу 

рекультивация жұмыстары жүргізілген үйінділерде 

астық дақылдастардан және түрлі шөпті 

өсімдіктерден тұратын 100 %-дық өсімдік жабыны 

өсіп жатқанын көрсетті (2-сурет). Рекультивация 

жұмыстарының алғашқы жылында отырғызылған 

қарағай мен қайың биіктігі 10-15 м-ге жеткен, 

үйеңкінің де жағдайы жақсы. Қараған өсімдігі 

қаптап өсіп кеткен, арасынан өтудің өзі қиынға 

соғады.  
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2-сурет - Рекультивация жұмыстары жүргізілген үйінділердегі өсімдіктер 

(41 жылдан кейін) 

 

Қарағанның тұқымы жел арқылы таралады, 

сондықтан қайта биологиялық рекультивация 

жұмыстары жүргізілген тәжірибе алаңдарында 

қараған өте көп. Жарық сүйгіш өсімдік. Өсімдік 

үшін уытты үйінділерде қараған өспейді, себебі 

қараған қышқыл ортаны ұнатпайды. Терек 

(Populus) негізінен өсімдік үшін уытты 

үйінділердің шеткі жақтарында өседі. Терек 

қышқыл ортаны ұнатпайды, сондықтан олардың 

көбінің бұтақтары қурап, 2-3 м биіктіктегі 

өсімдіктер әрі қарай өсуін тоқтатып, қурап кеткен. 

Риддер кен орны үйіндісінің тәжірибелік 

телімінде және техногендік-бүлінген аумақтарда 

табиғи жолмен өздігінен өсетін өсімдіктер 

анықталды. Раушангүлділер тұқымдасынан - : 

қазтабан - Potentilla chrysantha Trev., түкті ошаған - 

Agrimonia pilosa Ledeb., жасыл бүлдірген - Fragaria 

virides Duch., бүрген - Rosa acicularis Lindl., қара 

ырғай - Cotoneaster melanocarpа Lodd., сібір 

теңгежапырағы – Alchimillasibirica Zem., домалақ 

теңгежапырақ - Alchimilla orbicans Juz., тобылғы - 

Spiraea media Franz Schmidt, ақ кекірегүлділерден – 

Asteraceae: бозғылт сарықалуен - Cirsium incanum 

(S.G. Gmel.) Fisch., кәдімгі мыңжапырақ - Achillea 

millefolium L., дәрілік бақбақ - Taraxacum officinale 

Wigg., астық дақылдастардан – Poaceae: қоңырбас 

- Poa angustifolia L., жима тарғақ - Dactylis 

glomerata L., қылтықсыз арпабас - Bromopsis 

inermis (Leys.) Holub, ақ суоты - Agrostis alba L.; 

қияқкөлеңдер тұқымдасынан – Cyperaceae: 

қияқкөлең - Carex polyphylla Kar. et Kir., бұршақ 

тұқымдастардан – Fabaceae: ағаш қараған - 

Сaragana arborescens Lam., сиыржоңышқа - Vicia 

sepium L., тянь-шань жоңышқасы - Medicago 

tianschanica Vass, қарағайлар тұқымдасынан – 

Pinaceae Lindl., кәдімгі қарағай - Pinus sylvestris L., 

қайыңдар тұқымдасынан – Betulaceae – қотыр 

қайың - Betula pendula Roth., тал тұқымдастарынан 

– Salicaceae Lindl. – ақ тал, сауыт тал, 

қалампыргүлділер тұқымдасынан – 

Caryophyllaceae Juss.- торсылдақ ешкімия - Silene 

latifolia (Mill.) Rendle., шегіргүлділер 

тұқымдасынан – Violaceae Juss – биік шегіргүл - 

Viola elatior Fries., тас жарғандар тұқымдасынан – 

Saxi-fragaceae DC. - шағыр - Bergenia crassifolia (L.) 

Fritsch., укекіре тұқымдасынан – Gentia-naceae 

Dumort. - көкгүл - Gentiana macrophylla Pall., 

үйеңкілер тұқымдасынан - Aceraceae Lindl.- үйеңкі 

- Acer tataricum L., ерінгүлділер тұқымдасынан – 

Labiatae Juss. - шырмауық - Glechoma hederacea L., 

сауырағаш тұқымдасынан - Cype-rassaceae Neger – 

қызыл арша, дәрілік арша - Juniperus sabina L., 

шайқурайлар тұқымдасынан – Cype-rassaceae 

Neger - шайқурай - Hypericum perforatum L., 

күреңоттар тұқымдасынан – OnagraceaeLinl.- 

күреңот - Chamaenerium angustifolium (L.) Rupr., 

айқышгүлділер тұқымдасынан - Brassicaceae Juss.- 

шытырмақ - Lepidium latifolium L., сүйсіндер 

тұқымдасынан - Orchidaceae - Траунштейнер 

сүйсіні - Orchis trausteinerii Saut. кездеседі. 

Өсімдіктер бірлестіктері техногендік 

аумақтарды игереді және техногендік 

ландшафтардың биологиялық өнімділігін 

арттырады. Техногендік ландшафттардағы 

топырақтүзілу үрдістерін зерттеу проблемасына 

кешенді көзқарасты ескере отырып, біз өсімдік 

табиғи жолмен өсіп келе жатқан телімдерде де, 

фитомелиоранттары бар қалпына келтірілген 

тәжірибелік телімдерде де фитоценоздардың 

биологиялық өнімділігін анықтау мәселелерін 

қарастырдық. Фитоценоздардың биомассасы және 

топырақтүзілу үрдістері жоғарыда айтылған 

биосфераның өзара байланысты және өзара тәуелді 

компоненттері болып табылады.  

1-қазба-шұңқыр қазылған, үйіндінің бетіне 

қара топырақ төселген нұсқадағы шөптесін 

өсімдіктердің жер үсті биомассасы (пішен және 

түсім) 64,30 кг/га құрайды, мұнда өсімдіктердің 

түсімі көп, құмбалшық араласқан қара топырақ 

төгілген нұсқасында (2-қазба-шұңқыр) 

өсімдіктердің жер үсті биомассасы 51,40 кг/га 

құрайды, өсімдік үшін уытты үйіндідегі үштік 

балшық + қиыршық тас (3-қазба-шұңқыр) нұсқада 

өсімдіктердің биологиялық өнімділігі 48,61 кг/га 

құрайды (3-сурет) 
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3-сурет-Риддер кен орнының Тишинка өсімдік үшін уытты үйіндісінде өсетін өсімдіктердің 

биологиялық өнімділігі, ц / га 

 

Қорыта келгенде, өсімдіктердің биологиялық 

өнімділігі техногендік бұзылған ландшафттарды 

қалпына келтіру процесінің көрсеткіші болып 

табылады және биосфера жүйесінің негізгі 

буындарының-адам қызметінің нәтижесінде 

жойылған өсімдіктер мен топырақ жамылғысының 

жұмыс істей бастағанын көрсетеді. Фитоценоздар 

шығаратын биомасса микробозоценоздардың 

тіршілік ету ортасы болып табылатын органикалық 

заттардың (қарашіріктің) түзілуіне әсер етеді, 

осылайша топырақ түзілу үрдістеріне және 

техногендік ландшафтарда жас топырақтың 

қалыптасуына бастапқы жағдайлар жасалады. Күл 

элементтерінің пайда болуы және жинақталуы 

орын алады, олар ішкі химиялық, биохимиялық 

және физикалық үрдістерге байланысты өзгереді. 

Өсімдіктердің биомассасын анықтау өсімдік 

жамылғысының табиғи дамуын реттеуге, өсімдік 

ресурстарын ұтымды пайдалану жөнінде шаралар 

қабылдауға және оларды қорғау жөніндегі іс-

шараларды әзірлеуге ықпал етеді. 

41 жылдан кейін биологиялық рекультивация 

жұмыстары жүргізілген үйінділерді зерттеу 

көптеген шөпті өсімдіктердің өспей қалғанын, бұл 

жерлерде сукцессиялық үрдістер қарқынды 

жүретінін көрсетті. Сонымен, Риддер кен орнының 

биологиялық рекультивация жұмыстары 

жүргізілген Тишинканың өсімдік үшін уытты 

үйінділерінде аймақтық сипаттағы бүлінбеген 

ландшафттарда өсетін өсімдіктер пайда болды. 

Биологиялық рекультивация жұмыстары 

жүргізілген телімнің өсімдіктерінің қоршаған 

үйінділеріне тарамаған фактісі ерекше назар 

аударады.  

Қараған өсімдігінің фитомелиоративтік 

қасиеті топырақ грунттарына берік орналасады 

және эрозия үрдістеріне төзімділігін арттылады. 

Қараған тамыр өркендерін түзе отырып, еншілес 

өркендерін 30-40 см қашықтыққа дейін жая алады. 

Қарағанның тұқымы жел арқылы таралады, 

сондықтан қайта биологиялық рекультивация 

жұмыстары жүргізілген тәжірибе алаңдарында 

қараған өте көп. Жарық сүйгіш өсімдік. Өсімдік 

үшін уытты үйінділерде қараған өспейді, себебі 

қараған қышқыл ортаны ұнатпайды. Айналадағы 

бүлінген ландшафтарды қарағай, қайың белсенді 

түрде игереді. Үйінділерде шөпті өсімдіктер сирек 

өседі, үйінді беті мүкпен жабылған. 

Өсімдіктердің табиғи жолмен өздігінен өсуі 

үрдісінде техногендік бүлінген жерлерде пайда 

болған фитоценоздардың сипаттамасы 

биологиялық қалпына келтіру бағытын таңдаудың 

көрсеткіші болып табылады, еңбек шығындарын 

азайтады. Өсімдіктердің барлық түрлері дәрі-

дәрмектер мен дәстүрлі медицинада 

фармакологияда қолданылады. Өсімдіктердің 

кейбір түрлерінің жемдік, таниндік, бояулық және 

бал алу үшін мәні зор, бірақ олар ұсынымдық 

сипатқа ие емес, өйткені осы полиметалл кен 

үйінділерінде және өсімдіктер ағзалардың әртүрлі 

бөліктерінде ауыр металдарды жинақтайды. Бұл 

үйінділерде басынан бастап санитарлық-

гигиеналық және табиғатты қорғау бағытында 

рекультивация жұмыстары жүргізілді. 

Биологиялық рекультивация жұмыстары 

жүргізілгеннен кейінгі кезеңде өсімдік үшін уытты 

үйінділерде тұрақты биологиялық өнімді 

фитоценоз пайда болды. Үйінділерде қарағай мен 

қайың ағаштарының жиі кездесуіне байланысты 

болашақта орман алқабы пайда болады. Терек 

өсімдігі қышқыл ортаны ұнатпайтындықтан 2-3 м 

биіктікке жеткен соң қурап кеткен. 
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Abstract 

The article presents research materials on microarthropods, earthworms, microorganisms (bacteria, actino-

mycetes) involved in soil formation and found in dark chestnut soils. 

Аннотация 

Мақалада күңгірт қара қоңыр топырақтарда кездесетін, топырақтүзілу үрдісіне қатысатын 

микроартроподтарды, жауын құрттарын микроорганизмдерді (бактерияларды, актиномицеттерді) 

зерттеу материалдары келтірілген. 

 

Keywords: dark chestnut soils, microarthropods, earthworms, microorganisms, bacteria, actinomycetes 

Түйінді сөздер: күңгірт қара қоңыр топырақтар, микроартроподтар, жауын құрттары, 

микроорганизмдер, бактериялар, актиномицеттер. 

 

Өзектілігі. Іле Алатауының тау етегіндегі 

күңгірт қара қоңыр топырақтардың түйіртпектілігі 

төмен, түйіртпекті агрегаттары суға төзімсіз және 

суарған кезде тез бұзылады. Тау етегіндегі 

суармалы жерлерде топырақ құнарлылығын 

төмендететін суару эрозиясы дамыған [1]. 

Суармалы егістік жағдайындағы тау етегіндегі 

күңгірт қара қоңыр топырақтарды олардың 

топырақ агрегаттарының суға төзімділігін 

жақсарту және құнарлылығын сақтау мақсатында 

зерттеу өзекті мәселе болып табылады. 

Топырақ – көптеген микроорганизмдер үшін 

мекен етуге, көбеюге қолайлы орта. Топырақтың 

минералдық және органикалық құрамы, физика-

химиялық жағдайы микроорганизмдердің саны мен 

құрамын реттейді. Олар бактериялар, 

саңырауқұлақтар, қарапайымдылар және 

бактериялар. Микрофлораның мөлшері 

топырақтың химиялық құрамына, ылғалдылығына, 

температурасына, рН, өсімдік жабынына, топырақ 

құнарлылығына және басқа да қасиеттеріне 

байланысты. Микрофлора топырақ құнарлылығына 

маңызды әсер етеді және өсімдіктердің қорегіне 

жетіспейтін заттарды сіңімді формасына 

алмастыруда үлкен рөл атқарады. Микроорганизм 

үрдістері өсімдіктердің бойының өсуіне немесе 

оған қысым кері әсер көрсетуі мүмкін. Сондықтан 

да топырақтардағы микробиологиялық үрдістерді 

зерттеу, ауыл шаруашылығында ерекше орын 

алады [2]. 

Топырақтың жануарлар әлемі өзінің түрлік 

құрамы бойынша алуан түрлі болып келеді, ал 

олардың биомассасы Жердегі бүкіл жануарлардың 

массасынан біршама асып түседі. Ең көп 

кездесетіні буынаяқтылар тобы, олардың бұрын 

ғылымға белгісіз болған жаңа түрлері ашылуда. 

Буынаяқтылардың ішінде ең кең таралған 

бунақденелілер класы, олардың үлесіне барлық 

түрлердің 70%-ы тиеді. Ересек бунақденелілер 

және олардың дернәсілдері топырақтардың барлық 

типтерінің тұрақты мекендеушілері болып 

табылады. Бірлестіктегі барлық тірі ағзалардың әр 

алуан топтарымен бірге олар топырақтың 

құнарлылығына себеп болатын, топырақтағы 

биологиялық үрдістердің тұрақты тепе-теңдігін 

қамтамасыз етуге қабілетті [1]. Топырақтың 

түйіршікті болуының өзі топырақ жануарларының 

қызметіне тікелей байланысты. Топырақтың 

құнарлылығын қалыптастыруға жануарлардың 

қатысу мәселесін зерттеу XIX ғасырдың 70-

жылдарының аяғы мен 80-ші жылдарының басында 

басталды.  

Ағылшын энтомологы В.Кирби [3] өсімдік 

қалдықтарын ыдыратудағы жануарлардың 

(термиттердің) маңызын өз жұмысында алғаш рет 

көрсетті. Жауын құрттардың қызметі және олардың 

топырақтың құнарлы қабатының түзілуіндегі рөлін 

зерттеу ерекше орын алады. 

Ч. Дарвин [4] ең алғаш Жердің топырақ 

жамылғысының қалыптасуының маңызды бір 

факторы ретінде топырақта мекендейтін 

омыртқасыздардың қызметін бағалады. Онымен 

қатарлас топырақ зерттеуші ғалым В.В. Докучаев 

[5] өзінің «Русский чернозем» деген еңбегінде, 

топырақты мекендейтін жануарлардың өте көп 

мөлшерін атап өте отырып, топырақтың 

құнарлылығын арттыруда, топырақ қабаттарының 

құрылымын жақсартудағы олардың рөліне ерекше 

назар аударған. Докучаевтың замандасы П.А. 

Костычев [6], эксперминттік зерттеулердің 

нәтижелеріне сүйене отырып, қара топырақтардың 

қалыптасуында жануарлардың елеулі рөл 

атқаратынын атап айтты. Топырақты зерттеуге 

осындай кешенді жол гумус түзелу үрдісінде 

биологиялық фактордың рөлін нақты бағалауға 

және топырақтану және зоология ғылымдары 

арасындағы тығыз байланыстардың дамуына 

жағдай жасады. Топырақтың бір шаршы метрінде 

екі мыңнан астам ірі топырақ омыртқасыздары 

тіршілік етеді [1]. 

Сапрофагтар өсімдік қалдықтарының 

ыдырауын жылдамдатады. Олар өсімдік 

қалдықтарын тікелей өңдеп қана қоймайды, 

сондай-ақ микроағзалардың белсенділігін 

арттырады. Топырақ жануарлары болмағанда 

микробтар өсімдік қалдықтарын екі-алты есе баяу 

ыдыратады. Топырақтың беткі қабатына және 

топырақтың төменгі қабаттарына өз 

экскременттерін тарата отырып, топырақ 

жануарлары микробтардың тіршілігі және көбеюі 

үшін қолайлы жағдай жасайды. Сапрофагтар 

өсімдік қалдықтарының ыдырауын жылдамдатады. 

Олар өсімдік қалдықтарын тікелей өңдеп қана 

қоймайды, сондай-ақ микроағзалардың 

белсенділігін арттырады. Топырақ жануарлары 

болмағанда микробтар өсімдік қалдықтарын екі-

алты есе баяу ыдыратады. Топырақтың беткі 

қабатына және топырақтың төменгі қабаттарына өз 

экскременттерін тарата отырып, топырақ 

жануарлары микробтардың тіршілігі және көбеюі 

үшін қолайлы жағдай жасайды. Жануарлар 
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экскременттері - топырақ гумусын құраушылардың 

бірі. Жоғарыда аталған және басқа авторлардың 

зерттеу жұмыстарының көрсетуі бойынша топырақ 

жануарларының қызметі топырақ жамылғысының 

және топырақ құнарлылығының қалыптасуының 

негізгі факторларының бірі болып табылады. 

Жануарлар экскременттері - топырақ гумусын 

құраушылардың бірі. Жоғарыда аталған және басқа 

авторлардың зерттеу жұмыстарының көрсетуі 

бойынша топырақ жануарларының қызметі 

топырақ жамылғысының және топырақ 

құнарлылығының қалыптасуының негізгі 

факторларының бірі болып табылады. 

Жұмыстың мақсаты: Топырақ қасиеттеріне 

және оның құнарлылығына, топырақ 

жануарларының сандық және сапалық 

көрсеткіштеріне биокөмірдің әсерінің тиімділігін 

аймақтық күңгірт қара қоңыртопырақтармен 

салыстыра отырып зерттеу. 

Зерттеу нысаны: Алматы облысы Карасай 

ауданы Қайнар кентінің маңындағы Қазақ картоп 

және көкөніс шаруашылығы ғылыми-зерттеу 

институтының егістік жерінде орналасқан Қазақ 

топырақтану және агрохимия ғылыми зерттеу 

институтының әр түрлі суару жағдайындағы 

тәжірибелік алаңшасы. 

Зерттеу жұмыстары мына схема бойынша 

жүргізілді: 

1. Спринклерлік суару – бақылау 

2. Спринклерлік суару – биокөмір 

3. Аймақтық күңгірт қара қоңыр топырақтар 

Зерттеу әдістері: Материалдарды анықтап, 

есептеу үшін «Определитель насекомых 

Европейской части СССР» пайдаланылды [7]. Ал 

кенелерді анықтауға Буланова – Захваткинаның 

«Панцирные клещи и орибатиды» кітаптары 

қолданылды [8]. Соның ішінде біздің қарастырып 

отырғанымыз сауытты кенелер мен 

аяққұйрықтылар, себебі оларды ғана эклектор 

әдісімен бөліп алуға болады. Әр варианттың 0-5 см, 

5-10 см қабаттарынан топырақ үлгілері алынып, 

зерттелді. Топырақ үлгілерін алу барысында 

кездескен мезафаунаны жинау қолмен өңдеу 

әдісімен жүргізілді. Ал микрофаунаны зерттеуге 

арналған топырақ үлгілерін зерттеу үшін Берлезе – 

Туллгрен термоэклекторы әдісі қолданылды. 

Мезофаунаны есепке алу үшін 0,25 шаршы метр 

аудандағы топырақ үлгісін қолмен бөлшектеу 

әдісін пайдаланылды. Мезофауна өкілдерінің 

дернәсілдері 70°С спиртте жиналды, ал ересек 

насекомдарды қағаз қорапшаларға жинап, 

әрқайсысына этикетка жазылды. Күңгірт қара-

қоңыр топырақ микрофлорасын анықтау мынадай 

жолмен жүргізілді: топырақтардағы микрофлораны 

анықтау үшін қоректік ортада топырақ 

тұндырмаларын егу әдісі арқылы анықталды: 

сапрофитті бактериялар – МПА ортасында, 

актиномицеттер – крахмал-аммиакты агар (КАА) 

ортасында және мицелийлі саңырауқұлақтар - 

Чапек-7 ортасында егілді. Микроағзалар 

колониясын алу үшін егілген Петри табақшаларын 

26-28˚С температурада термостатта бактериялар 

коллониясы - 3 тәуліктен соң, саңырауқұлақтар – 7 

тәуліктен соң, актиномицеттер - 7 тәуліктен соң 

есепке алынды. Егу үш қайталанымда жүргізілді. 

Зерттеу нәтижелері: Іле Алатауының 

етегіндегі күңгірт қара қоңыр топырақтар 60-70 

жыл бойы суару жағдайында ауыл 

шаруашылығы айналымына қарқынды 

қолданылып келеді. Осы Қазақ картоп және 

көкөніс шаруашылығы ғылысми-зерттеу 

институтының тәжірибе алаңдарында зерттеу 

жұмыстары жүргізілді. Күңгірт қара қоңыр 

топырақтардың түйіртпектілігі нашар. Осы 

топырақтарды зерттеген кезде суару 

жағдайында эрозия үрдістерінің анық 

байқалатыны анықталды. Шетелдік ғылыми 

әдебиеттерде эрозияға қарсы шаралардың бірі 

түйіртпек түзуші ретінде биокөмірді қолдану 

болып табылады және бокөмірдің топырақтың 

құнарлылығын арттыруда мәні зор. Биокөмір 

топырақтың беткі қабатына себіліп, 27 см 

тереңдікке күрекпен аударылып, енгізілген.  

Жалпы айтқанда топырақ жануарларын төрт 

топқа бөлуге болады. Нанофауна - топырақ 

қарапайымдары. Микрофауна- топырақ 

микроартроподтары. Мезафауна – ірі топырақ 

омыртқасыздары. Макрафауна - топырақ 

омыртқалылары. Микроартроподтарды, соның 

ішінде аяққұйрықтылар мен сауытты кенелерді 

ғана эклектор әдісімен топыырақтан шығарып 

алуға болады. Бұлар ылғал сүйгіш жануарлар. 

Топырақ беті кебе бастағанда, олар ылғал көп 

жаққа қарай ығыса бастайды. Сол себептен де 

зертхана жағдайында эклектордың беткі жағына 

лампа қойылады, ал далалық экспедициялық 

жағдайда эклекторды күннің астына қойып бөліп 

алуға болады. 

 2020 жылы топырақ үлгілерінен табылған 

микроартроподтар саны 12, олардың 8-і алты 

тұқымдастарға жататын Sheloribates, Zygoribatula, 

Oribatula, Suctobelba, Oppia, Galumna, Nothrus, 

Belba туыстарының өкілдері. Коллемболалардың 

екі тұқымдасқа жататын Isotoma, Podura, Folsomia, 

Onychiurus туыстарының өкілдері. Зерттелетін 

телімдерде жалпы алғанда микроартроподтар саны 

аз. Солай бола тұрса да, микроартроподтардың 

арасында сауытты кенелер басым кездеседі, 

олардың ішінде саны бойынша Sheloribates және 

Zygoribatula туыстарының өкілдері басым. 

Oribatula, Galumna, Belba өкілдері аз кездеседі. 

Спринклерлік суару нұсқасында сауытты 

кенелердің саны тамшылатып суару нұсқасына 

қарағанда жалпы санының аздығымен және 

жайғасуымен өзгешеленді. Бақылау нұсқасында 

және биокөмір енгізілген нұсқада Oribatеі саны 53,3 

% және 48,7 % құрайды (1 - сурет)  
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1-сурет- Зерттеу нысаныныдағы сауытты кенелер мөлшері 

 

Зерттелген телімдерде коллемболалар саны 

бойынша аз мөлшерде табылды және Isotoma; 

Folsomia; Onychiurus туыстарының өкілдері 

кездеседі.  

Спринклерлік суарудың бақылау нұсқасында 

сауытты кенелер мен аяққұйрықтылар (Collembola) 

жоқтың қасы, тек коллемболалардың Onychiurus, 

туысының өкілдері бірлі-жарымды кездеседі. 

Спринклерлік суарудың биокөмір енгізілген 

нұсқасында сауытты кенелердің 8 туысының: 

Sheloribates, Zygoribatula, Oribatula, Suctobelba, 

Oppia, Galumna, Nothrus, Belba өкілдері және 

коллемболалардың 4 туысының: Isotoma; Podura; 

Folsomia; Onychiurus өкілдері кездеседі. 

Sheloribates және Zygoribatula туысының өкілдері 

саны бойынша басым жағдайға ие. Қалған 

өкілдерінің саны өте аз. 

Зерттелген тәжірибе нұсқаларында 

микроартроподтардың жалпы санының 72,0%-ын 

Oribatеі және 27,9%-ын Collembola құрайды (2-

сурет). 

 
2-сурет - Зерттелетін нысандағы сауытты кенелер мен аяққұйрықтылардың пайыздық мөлшері,% 

 

Микроартроподтар ылғал сүйгіш жануарлар. 

Аймақтық күңгірт қара қоңыр топырақтарда 

(суарылмайтын тың жер) микроартроподтар өкілі 

0-5, 5-10 см қабатта мүлдем табылмады. 

Микроартроподтр ылғал сүйгіш жәндіктер, 

топырақ беті кебе бастағанда олар топырақтың 

төменгі ылғалды қабатына жылжып кетеді, 

жоғарғы қабаттарда кездеспеуін осыдан 

түсіндіруге болады. Oribatеi басым болу себебі, 

оның тығыз хитин кутикулалы жабынының 

болуынан, өсімдік және жануарлар қалдықтарын 

ыдыратуға белсенді қатысатын кез келген сыртқы 

орта жағдайларына бейімделушілік 

қабілеттілігімен айқындалады. Жауын құрты 

мезофаунаға жатады. Жауын құрты топырақтың 

тұрақты тұрғыны. Олардың сандық мөлшері 

өзгергіш, қолайлы жағдайда 1м2 топырақта 900-

1000-ға жетеді. Жауын құрты тіршілік ететін 

ортаның яғни топырақтың жауын құртының 

әсерінен қалай өзгеретіндігі, топырақтан және 

агрономия саласындағы маңызымен қатар 

биологиялық қызығушылық тудырады. 

Топырақтүзу үрдісіндегі жауын құртынын маңызы 

жөніндегі пікірді алғаш рет ғылыми әдебиеттерде 

жариялаған ағылшын ғалымы Гильберт Уайт 

болатын. Ол өзінің 1780 жылы жарық көрген 

кітабында жауын құрттардың топырақ түзуге 

әсерін дәлелді түсіндіріп берді. Ол жауын құрты 

жоқ жер «Салқын және қоректік заттарсыз 

болады» деген тұжырымға келеді. Бұл мәселеде 

жетекші, басты маңызды орынға ие болған Чарлз 

Дарвиннің еңбегі [4]. Ол өмір бойы топырақтүзу 

үрдісінде жауын құртының маңызы жөнінде 

материалдар жинап, жауын құртына бақылау 

жүргізіп, тәжірибе жасады. Оның «Жауын 

құртының іс-әрекетімен пайда болған жердің 

өсімдіктер қабаты және олардың тіршілік етуіне 

бақылау жүргізу» деген еңбегі жарық көрді. Жаз 

бойы 100 құрттан тұратын популяция 1м2 

топырақта 1 км жол салады, оны су және ауа өтетін 

борпылдақ күйге айналдырады. Бір тәулікте 1 құрт 

ішегінен өзінің салмағына тең топырақты 

өткізетіндігі тәжірибе жүзінде дәлелденген. Егерде 
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1м2 ауданда 100 құрт болса, жаз бойы олар 1м2-де 

10 кг топырақ өткізеді. 

Біздің зерттеулеріміздің көрсетуі бойынша 

тың жердің топырақтарында орташа алғанда жауын 

құрты 1 м2 – 2019 жылы - 68 дана, 2020 жылы – 75 

дана, бақылау нұсқасында– 2019 жылы - 3 дана, 

2020 жылы – 5 дана, биокөмір енгізілген нұсқада 

2019 жылы - 5 дана, 2020 жылы 8 дана кездесті (3-

сурет). 

 
3-сурет - Зерттелетін нысандағы жауын құрттарының мөлшері 

 

Тың жердің топырақтарында тәжірибе 

алаңшарының топырақтарымен салыстырғанда 

жауын құрттарының көп кездесуі қоректік 

заттардың мол болуымен байланысты. Тәжірибе 

алаңшаларының топырақтары жыл сайын ауыр 

тракторлармен жыртылады, тығыздалады. 

Қоректік заттардың мөлшері аз. Қазба шұңқыр 

қазған кезде жауын құрттарының копролиттері 

кездеседі, алайда олардың мөлшері өте аз болды. 

Топырақ микроорганизмдері биологиялық 

белсенділігі және құрамы бойынша алуан түрлі 

болып келеді. Бұл бактериялар, актиномицеттер, 

саңырауқұлақтар, балдырлар және 

қарапайымдылар. Микроорганизмдер салмағы тек 

үстіңгі беткей қабатының өзінде ғана бір гектарға 

бірнеше тоннаны құрайды. Микроорганизмдер 

саны 1 г топыраққа жүздеген мыңдар мен 

миллионға дейін жетеді. Жалпы, 

микроорганизмдер мөлшері жағынан 

планетамыздың құрлық бөлігінің 0,01–0,1% -ын 

алып жатыр [9].  

0-20 см тереңдіктен алынған топырақ 

үлгілерінде микробтардың жалпы саны бақылау 

нұсқаларында 1,7-дан 3,2 млрд. КОЕ/г жетті (КОЕ 

(колониятүзуші бірліктер) – бұл көлем бірлігіндегі 

(1 см3), сұйықтықтағы (1 мл) немесе 

қатты/құрғақ материалдағы (1 г) өміршең 

микроорганизмдер санының көрсеткіші), сондай-

ақ биокөмір енгізілген тәжірибе нұсқасында 

2,0×106 - 2,8×106 КОЕ/г құрайды. Топырақ 

үлгілерінде микробтардың жалпы санын зерттеген 

кезде кілегейлі және өрмелегіш протеилер, 

актиномицеттердің қызғылт-сары колониялары 

басым болды. Жалпы алғанда суарудың әр түрлі 

жағдайында енгізілген мелиорант биокөмірдің 

әрекеті бақылау нұсқасымен салыстырғанда үлкен 

өзгешелігі байқалмайды. Топырақ 

аммонификаторларының белсенділігінің маңызды 

көрсеткіштерінің бірі – актиномицеттер болып 

табылады. Барлық тәжірибе нұсқаларында 

актиномицеттердің саны 0,3×105 - 1,7×106 КОЕ/г 

құрайды. Крахмалды аммиактық агар ортасында 

өсірілген актиномицеттер коллониясы біртекті, өте 

ұсақ, күңгірт жасыл, сұр-қоңырқай, қызғылт, ақ 

ұнтақты (4-сурет, в). Мицелиалды 

саңырауқұлақтардың саны өте төмен, 150 - 1,1 мың 

КОЕ/г құрайды.  

   
4-сурет - Зерттеу нысандарындағы микроорганизмдер а) бақылау, б) биокөмір в) актиномицеттер 
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Қорытынды. Қорыта келгенде, спринклерлік 

суару нұсқасында сауытты кенелердің саны жалпы 

санының аздығымен және жайғасуымен 

өзгешеленді. Бақылау нұсқасында және биокөмір 

енгізілген нұсқада Oribatеі саны 51,3% және 48,7% 

құрайды. 

Микроартроподтардың фауналық құрамы, 

саны мен топырақта жайғасуы тәжірибе нұсқалары 

бойынша біркелкі емес, өте аз мөлшерде кездеседі. 

Саны бойынша да, туыстық құрамы бойынша да 

сауытты кенелер - Oribatеi басым жағдайға ие, 

Collembola сирек және бірлі жарымды мөлшерде 

кездеседі. Микроартроподтар ылғал сүйгіш 

жануарлар, топырақ беті құрғай бастаған кезде олар 

біртіндеп ылғал көбірек қабаттарға қарай ығыса 

бастайды. Тың жердегі күңгірт қара қоңыр 

топырақтарда микроартроподтар 0-5, 5-10 см 

қабатта мүлдем кездеспейді. Тек мезофаунадан 

қоңыздар, ұлулар мен кенелер кездеседі. 

Тың жердің топырақтарында тәжірибе 

алаңшаларының топырақтарымен салыстырғанда 

жауын құрттарының көп кездесуі қоректік 

заттардың мол болуымен байланысты. Тәжірибе 

алаңшаларының топырақтары жыл сайын ауыр 

тракторлармен жыртылады, тығыздалады. 

Қоректік заттардың мөлшері аз. Қазба шұңқыр 

қазған кезде жауын құрттарының копролиттері 

кездеседі, алайда олардың мөлшері өте аз болды. 

А.С. Белинец [10] деректері бойынша 

топыраққа биокөмірді енгізу биологиялық 

белсенділікті арттыратынын, микробтардың жалпы 

санының артуына әкелетіні анықталды. 

Топырақ үлгілерінде микробтардың жалпы 

санын зерттеген кезде кілегейлі және өрмелегіш 

протеилер, актиномицеттердің қызғылт-сары 

колониялары басым болды. Жалпы алғанда 

суарудың әр түрлі жағдайында енгізілген 

мелиорант биокөмірдің әрекеті бақылау 

нұсқасымен салыстырғанда үлкен өзгешелігі 

байқалмайды.  

Топырақ аммонификаторларының 

белсенділігінің маңызды көрсеткіштерінің бірі – 

актиномицеттер болып табылады. Крахмалды 

аммиактық агар ортасында өсірілген 

актиномицеттер коллониясы біртекті, өте ұсақ, 

күңгірт жасыл, сұр-қоңырқай, қызғылт, ақ ұнтақты. 

Мицелиалды саңырауқұлақтардың саны өте төмен.  
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Abstract 

This paper discusses the reasons for the occurrence and the motives that encourage fraud with financial 

statements, as well as ways to prevent fraud with financial statements. In the context of growing competition and 

a rapidly developing market, such a problem as fraudulent financial statements is the most urgent, and under-

standing whether falsified statements or not is the most important point in the financial analysis of a company's 

statements. 

Аннотация 

В данной работе рассмотрены причины возникновения и мотивы, побуждающие к мошенничеству с 

бухгалтерской (финансовой) отчетностью, а также способы предотвращения мошенничества с бухгал-

терской (финансовой) отчетностью. В условиях растущей конкурентной борьбы и быстро развивающе-

гося рынка, такая проблема, как мошенничество с бухгалтерской (финансовой) отчетностью является 

наиболее актуальной, а понимание того, фальсифицированная отчетность или нет, является наиваж-

нейшим пунктом при финансовом анализе отчетности компании. 

 

Keywords: fraud, reporting, financial statements of the company, errors, economic fraud. 

Ключевые слова: мошенничество, отчетность, бухгалтерская (финансовая) отчетность компании, 

ошибки, экономическое мошенничество. 

 

Согласно статье 3 Федерального закона от 

06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», лю-

бой экономический субъект составляет бухгалтер-

скую (финансовую) отчетность. Немало важный 

факт, который известен многим, что финансовая от-

четность должна содержать информацию, которая 

обеспечивает проведение достоверного финансо-

вого анализа по любым направлениям, а затем, на 

основе анализа данных такой отчетности, можно 

принять качественные экономически обоснован-

ные решения. 

В условиях растущей конкурентной борьбы и 

достаточно быстро развивающегося рынка все 

больше распространены факты искажения финан-

совой отчетности, целью которых является введе-

ние в заблуждение ее пользователей, которые по 

данным недостоверной информации примут оши-

бочные решение. Искажение финансовой отчетно-

сти это, так называемое экономическое мошенни-

чество. 

Экономическое мошенничество определяется 

как преступление, базирующееся на обмане, совер-

шаемое с целью получения экономических выгод. 

В международной практике существует такое поня-

тие, как «корпоративное мошенничество», следует 

отметить, что Россия в 2015 году перешла на меж-

дународные стандарты финансовой отчетности, по-

этому данное понятие актуально и для нашей 

страны. 

Но почему проблема мошенничества с дан-

ными финансовой отчетности в России так акту-

альна? В нашей стране достаточно ярко выражены 

такие недостатки финансовой отчетности как: 

 Проблемы в согласованности действую-

щих нормативных актов, объективные и не объек-

тивные задержки в попытках их привести в соот-

ветствие друг с другом; 

 Слабая система контроля качества; 

 Несовершенство и изменение правил веде-

ния учета и составления отчетности, которое про-

является в неоднозначности, недостаточной логи-

ческой обусловленности; 

 Проблемы транспарентности финансовой 

отчетности, а именно, излишняя укрупненность и 

свернутость показателей отчетности. 

Известно, что внешние пользователи отчетно-

сти, заинтересованные информацией той или иной 

компании, обращают свое внимание, на определен-

ные показатели отчетности, как правило это: чистая 

прибыль, размер выручки, совокупные активы ком-

пании. Именно эти показатели, в большинстве 

своем, подвергаются искажениям. Исходя из этого, 
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появляются мотивы искажения финансовой отчет-

ности. Основные мотивы искажения финансовой 

отчетности: 

 Стремление повлиять на решение инве-

стора, скрывая тем самым реальное финансовое по-

ложение компании; 

 Стремление соответствовать определен-

ным показателям эффективности нормативам и 

стандартам; 

 Давление личных обстоятельств сотрудни-

ков, ответственных за составление финансовой от-

четности, не исключая сокрытие фактов коррупции 

или хищения активов организации; 

 Оптимизация абсолютно без нарушения 

норм законодательства. 

Согласно статистическим данным по экономи-

ческим преступлениям, зафиксировано множество 

финансовых преступлений, в основе которых ле-

жит искажение отчетности. С фактами мошенниче-

ства финансовой отчётности встречаются более 

20% российских компаний, а это, в свою очередь, 

свидетельствует о распространённости данного 

вида мошенничества. 

Ярким примером фальсификации отчетности 

является АО Коммерческий банк «Росэнергобанк», 

у которого 10 апреля 2017 года Банк России отозвал 

лицензию, в связи с тем, что «Росэнергобанк» недо-

стоверно отражал в отчетности, которую передает 

в надзорный орган, сведения о неудовлетворенных 

требованиях кредиторов. 

К сожалению, это одна из актуальнейших про-

блем в России, так как системы бухгалтерского и 

налогового учета нашей страны подвергаются по-

стоянному реформированию. 

Одни из самых главных фактов, в виду кото-

рых и возникает мошенничество с отчетностью: 

 Низкая квалификация или же некомпетент-

ность высшего руководства, а может и клиентов; 

 Отсутствие аудиторских проверок и кон-

троля как внутри организации, так и с внешней сто-

роны. 

Мошенничество – данный термин использу-

ется при описании действий, связанных с обманом, 

сокрытием существенных фактов и умышленным 

введением в заблуждение. В более широком 

смысле, такой термин понимается как любое пре-

ступление, совершаемое с целью получения не-

обоснованной выгоды. 

В международном стандарте аудита МСА 

№240 «Обязанность аудитора в отношении мошен-

ничества при проведении аудита финансовой от-

четности» термин «мошенничество» определяется 

как преднамеренное действие, совершенное одним 

или несколькими лицами из числа руководителей 

или сотрудников субъекта, или третьими лицами, 

повлекшее за собой неправильное представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Что касается ошибок, то важное отличие дан-

ного понятия от мошенничества заключается в том, 

что ошибки – неумышленное искажение или неот-

ражение фактов хозяйственной деятельности. По-

рядок исправления ошибок регулируется ПБУ 

22/2010. 

В современном мире существует огромное 

множество схем мошенничества с финансовой от-

четностью. Но все они так или иначе направлены на 

завышение выручки, прибыли и валюты баланса. 

Для того, чтобы избежать неприятной ситуа-

ции. Внешнему пользователю следует обращать 

внимание прежде всего: 

 На частое изменение организационной 

структуры, децентрализованную систему управле-

ния, отсутствие аудиторского комитета и службы 

внутреннего контроля; 

 На бухгалтерские «аномалии»: если проис-

ходит снижение доли выручки от продаж в сово-

купных доходах компании, остающихся стабиль-

ными; видна существенная величина непокрытого 

убытка; высокая дебиторская задолженность; боль-

шая прибыль при дефиците собственных средств; 

 На взаимодействие с внешними аудито-

рами. 
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Abstract 

The main most influenced features of goodwill and brand independent valuation/appraising and accounting 

are educed and analyzed. Self-contradictions and legal collision between accounting and independent valuation 

standards normative bases are considered. It is shown that the legal collision of these requirements causes an 

uncertainty of these assets appraised market value and distortion its price characteristics in the financial 

reporting. Divergence of actual price indexes and those represented in financial reporting documents are 

predefined by educed contradictions influence. It is obtained and analyzed some most influenced price-forming 

factors, determined the Depreciation/Obsolescence indexes and value time changes dynamics of goodwill and 

brand. It is shown that in valuation procedure goodwill must be considered as an intangible asset, which is able 

to change value characteristics in both directions – such as brand names and trademarks, which are able to change 

the depreciation sign during the term of economic life. It is shown that the goodwill value time changes models 

are used in the accounting documents not corresponds to real economic conditions, because it does not take into 

account possibility of goodwill value increase, id est presence of negative Depreciation/Obsolescence. 

The possible ways to overcome of the educed collision contradictions between accounting and independent 

valuation normative bases requirements are offered. Suggestion of solutions, which gives an opportunity to avoid 

the uncertainty caused by the presence of the normatively-legal collision contradictions are set. The homogeneity 

of main economic descriptions and price-forming factors of goodwill and trademark is educed. It’s proofed that 

goodwill and trademark are able to demonstrate both positive and negative Depreciation/Obsolescence during 

the economic life. 

Absolute absence of physical Depreciation factors influence and critically high sensitivity to the informative 

sources influence of functional (moral) Depreciation/Obsolescence and economic (external) 

Depreciation/Obsolescence for this class intangible asset are set. It is offered both these types of 

Depreciation/Obsolescence to interpret as the Curable (removable) Depreciation/Obsolescence by the small value 

losses cases and as the Incurable (removable no) by the value collapsed falling cases. It is well-proven that the 

fair market value and real Depreciation/Obsolescence actual indexes of goodwill can be set on the basis of 

periodic independent valuation/appraising implementation. It's shown that any accounting value and Depreciation 

indexes, used in the financial reporting documents, could not be used as the initial primary data for valuation. 

These indexes are unconnected with the goodwill and brand real market value characteristics and deals with 

another, normative non-market value type. There are formulated some of suitable for the practical use conclusions 

and recommendations in relation to further researches priority directions.  

Анотація 

Виявлено та проаналізовано найбільш впливові особливості оцінки ринкової вартості та бухгалтер-

ського обліку гудвіла та бренда. Виявлено внутрішні суперечності між нормативними базами оцінки та 

стандартами бухгалтерського обліку. Показано, що правова колізія вимог нормативних баз спричиняє 

невизначеність при обліку вартості гудвіла у фінансовій звітності. Цим зумовлена розбіжність вартіс-

них показників фактичної та відображеної у документації фінансовій звітності вартості. Доведено, що 

використовувані у документах бухгалтерського обліку моделі зміни вартості в часі гудвіла та товарного 

знака не відповідають фактичному стану, оскільки не враховують можливості збільшення його варто-

сті, тобто наявності від’ємного зносу. Запропоновано можливі шляхи подолання виявлених суперечнос-

тей.  
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Проаналізовано ціноформуючі фактори, що визначають показники зносу та динаміки змін вартості 

гудвіла, як нематеріального активу. Виявлено гомогенність економічних характеристик гудвіла та това-

рного знака, яким притаманний як додатний, так і від’ємний знос протягом економічного життя. Вста-

новлено відсутність впливу на вартість гудвіла факторів фізичного зносу та критично високу чутливість 

подібних активів до впливу інформаційних джерел виникнення функціонального (морального) та економі-

чного (зовнішнього) зносу. Запропоновано обидва притаманні активам цього класу види зносу при невели-

ких втратах вартості кваліфікувати як усувний знос, який при обвальному падінні вартості може наби-

рати характеру неусувного. Доведено, що фактичні показники справедливої ринкової вартості та зносу 

досліджених видів активів можуть бути встановлені на підставі виконання періодичної незалежної екс-

пертної оцінки, але для її виконання не можуть використовуватися вихідні дані щодо розміру вартості 

та показників амортизації об’єкта оцінки у фінансовій звітності, які ніяк не пов’язані з реальними змі-

нами ринкової вартості і стосуються цілком іншого, неринкового, виду нормативної вартості. 

 

Keywords: goodwill; independent valuation/appraising; accounting; market value; intangible assets; 

Depreciation/Obsolescence; trademark; brand name; accounting and independent valuation normative bases; 

methodical approaches. 

Ключові слова: гудвіл; незалежна оцінка вартості; бухгалтерський облік; ринкова вартість; нема-

теріальні активи; знос; товарний знак; торгова марка; нормативні бази бухгалтерського обліку і оцінки; 
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Постановка проблеми. При визначенні рин-

кової вартості нематеріальних активів особливо 

складними об’єктами оцінки є гудвіл та об’єкти ін-

телектуальної власності - патенти, товарні знаки, 

торгові марки, бренди. Причиною цього є особли-

вості динаміки їх зносу, які нині недостатньо повно 

досліджені і описані у фаховій літературі. Загально-

відомо, що переважна більшість матеріальних акти-

вів протягом експлуатаційних періодів здатні лише 

втрачати свою вартість, демонструючи додатний 

знос. Натомість вказані вище специфічні нематері-

альні активи протягом терміну їх економічного 

життя здатні змінювати вартість у обох напрямках 

– як у напрямку її зменшення, так і у напрямку збі-

льшення. Зростання вартості гудвілу та брендів ус-

пішних компаній на окремих періодах означає ная-

вність від’ємного зносу цих активів, який може 

бути виявлений періодичним виконанням економі-

чних вимірювань, що здійснюються методами неза-

лежної експертної оцінки. Діюча нормативна база 

бухгалтерського обліку жодним чином не враховує 

можливості виникнення від’ємного зносу і встано-

влює лише додатні або нульові показники аморти-

зації цих активів, що часто вочевидь суперечить фа-

ктичній моделі зміни їх вартості в часі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 

світовій оціночній практиці гудвіл та бренд відно-

сять до нематеріальних активів, які визначаються 

як нефінансові основні засоби, що не мають фізич-

ної суті, але є ідентифікованими та контролюються 

суб’єктом господарювання через правовий захист 

охоронними документами на наявність об’єктів ін-

телектуальної власності чи законні права власності. 

Приклади нематеріальних активів включають пате-

нти, торгові марки, авторські права, ліцензії, квоти, 

франшизи та інші об’єкти, що надають їх власни-

кам певний обсяг додаткових прав. Інтелектуальна 

власність дозволяє підприємствам та приватним 

особам захищати права, які вони мають на власні 

винаходи, творіння та ідеї, та здійснювати з ними 

ринкові транзакції - так само, як з іншими акти-

вами. Це надає власнику ексклюзивне право корис-

туватися своєю власністю та контролювати доступ 

до неї і її використання іншими сторонами [1, с. 

671].  

У дослідженнях закордонних авторів розгляда-

ються два типи гудвілу, включаючи бізнесовий (ді-

ловий), або інституціональний, гудвіл та особистий 

(персональний), або професійний, гудвіл. Фінан-

сові аналітики часто використовують професійні 

оцінки гудвілу для підготовки ринкових транзак-

цій, фінансових операцій, цілей оподаткування, фі-

нансового обліку, судових спорів та інших цілей. 

Існує декілька альтернативних концепцій гудвілу, 

які, як правило, об’єднані у дві категорії: інтерпре-

тація залишку та інтерпретація <додаткового> до-

ходу, яка є більш поширеною. Обидві інтерпретації 

концепцій гудвілу не мають суперечностей щодо 

структури складових, типів та ціноформуючих фа-

кторів гудвілу. У фінансовій аналітиці розгляда-

ються як фактори, що створюють гудвіл, так і при-

чини, чому гудвіл виникає і розвивається за певних 

обставин. Першим компонентом гудвілу є наяв-

ність діючих активів, які локалізовані на підприєм-

стві та готові до використання. Цей компонент 

іноді називають елементом діючого бізнесу (on-

going concern). Справа в тому, що всі матеріальні 

елементи діючого підприємства, об’єднані фізично 

і функціонально, вже створюють певну нематеріа-

льну цінність. Ці елементи підприємницької діяль-

ності включають капітал (наприклад, обладнання), 

робочу силу (наприклад, праціваників і службов-

ців) та управління і координацію (наприклад, мене-

джмент). Другий компонент гудвілу - це існування 

надлишкового доходу (понад середній у галузі). 

Для суб’єкта господарювання надлишковим дохо-

дом є дохід, який створюється цим суб’єктом і пе-

ревищує суму, необхідну для забезпечення справе-

дливої норми прибутку на всі матеріальні активи та 

ідентифіковані нематеріальні активи. Третім ком-

понентом гудвілу є очікування майбутніх подій, які 

не пов'язані безпосередньо з поточними операціями 

суб'єкта господарювання. Гудвіл може бути створе-

ний обгрунтованим очікуванням майбутніх прибу-

тків, інвестицій, злиттів та поглинань, виробництва 

продуктів або надання послуг, що розробляються 
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нині, а також розширення кола майбутніх спожива-

чів або клієнтів. Цей компонент майбутніх очіку-

вань стосується концепції гудвілу як поточної вар-

тості майбутніх активів (як матеріальних, так і не-

матеріальних), які ще не існують на дату оцінки [2, 

с. 11].  

В Україні діючі нормативні документи бухгал-

терського обліку визначають нематеріальний актив 

як немонетарний актив, який не має матеріальної 

форми та може бути ідентифікований. Відповідно 

до цього, з точки зору бухгалтерського обліку гуд-

віл не є нематеріальним активом, оскільки він не 

може бути однозначно ідентифікований [3, с. 1]. 

Визначення гудвілу в нормативних актах України 

міститься також у П(С)БО 19 «Об’єднання підпри-

ємств» [4, с. 1] та у Податковому кодексі України 

[5, с. 1]. Згідно п. 4 П(С)БО 19, «Гудвіл – переви-

щення вартості придбання над часткою покупця у 

справедливій вартості придбаних ідентифікованих 

активів, зобов’язань і непередбачених зобов’язань 

на дату придбання». Згідно п. 14.1.40. Податкового 

Кодексу України, гудвіл (вартість ділової репута-

ції) - нематеріальний актив, вартість якого визнача-

ється як різниця між ринковою ціною та балансо-

вою вартістю активів підприємства як цілісного 

майнового комплексу, що виникає в результаті ви-

користання кращих управлінських якостей, доміну-

ючої позиції на ринку товарів, послуг, нових техно-

логій тощо.  

Співставлення цитованих вище визначень дає 

підстави стверджувати наявність суперечності між 

трактуванням гудвілу у джерелах [3, с. 1] і [4, с. 1], 

[5, с. 1]. Нормативна база бухгалтерського обліку 

стверджує, що гудвіл не є нематеріальним активом; 

натомість п. 14.1.40. Податкового Кодексу та доку-

менти нормативної бази незалежної оцінки вважа-

ють його таким. Ці формальні суперечності ство-

рюють нормативно-правову колізію, яка є джере-

лом невизначеності при оцінці вартості гудвілу. 

При цьому товарний знак у бухгалтерських станда-

ртах визнається відокремлено ідентифікованим не-

матеріальним активом, який можна розглядати як 

одиницю, що є первинним джерелом генерування 

потоків додаткових прибутків. Попередньо і норма-

тивні документи бухгалтерського обліку долучали 

гудвіл до складу нематеріальних активів, але су-

часні положення національної нормативної бази 

бухгалтерського обліку, аналогічно міжнародним 

стандартам, не визнають його таким і розглядають 

це поняття тільки в межах процесів об’єднання під-

приємств та ринкових транзакцій.  

Міжнародні норми розглядають два методи 

обліку гудвілу – пропорційний і за справедливою 

вартістю, але ці стандарти не містять конкретизова-

них методик розрахунку й оцінки його вартості [6, 

с. 754 ]. Гудвіл також може бути визначений як су-

купність тих елементів бізнесу або персональних 

якостей ключових фігур менеджерського складу, 

які стимулюють клієнтів продовжувати користува-

тися товарами чи послугами даного підприємства і 

приносять йому додатковий прибуток, що переви-

щує усереднений очікуваний рівень доходів на всі 

інші активи підприємства, включаючи і дохід на всі 

нематеріальні активи, що можуть бути відокрем-

лено ідентифіковані й оцінені. Часто гудвіл розгля-

дається як капіталізована вартість ділової репутації 

підприємства, його ділових зв'язків, популярності 

найменування, пізнаваності товарного знаку. Нато-

мість у стандартах бухгалтерського обліку гудвіл 

розуміється як інструмент відображення в звітності 

різниці між ціною продажу та балансовою вартістю 

активів, якщо цю різницю неможливо визнати як 

самостійну суму однієї чи декількох інвентарних 

одиниць нематеріальних активів. Гудвіл може спів-

відноситися або з усім бізнесом, або з конкретною 

особою, що керує бізнесом (персональний гудвіл 

ключових фігур). У першому випадку можливе 

його передавання іншому власникові при продажі 

такого бізнесу, з внесенням його вартості у фінан-

сову звітність. У другому випадку гудвіл не може 

бути відчужений від свого персонального носія, не 

передається при продажу і не включається в розра-

хункову вартість, крім випадків, коли носій персо-

нального гудвілу продовжує працювати в бізнесі 

[7].  

В. Подольна [8, с. 3] виокремлює вісім елемен-

тів, що забезпечують формування позитивного гуд-

вілу в підприємстві, і ставить товарний знак на пе-

рше місце у цьому переліку: «популярність торго-

вої марки і назви фірми; політика збуту та 

просування продукції; існування постійних спожи-

вачів; наявність стабільних постачальників; вдале 

географічне розташування; висока якість товарів; 

використання якісного менеджменту і кваліфікація 

персоналу; застосування новітніх технологій, па-

тентів, ліцензій». Ю. Судин [9, с. 168] також вва-

жає, що торгова марка є складовою частиною гуд-

вілу, що є стратегічним активом, відображення 

якого в обліку активів провідних компаній є крите-

рієм їх успішної діяльності. При цьому наголошу-

ється, що формування достовірної інформації про 

досліджуваний актив можливе лише за умови ви-

значення його структури, і гудвіл ідентифікується 

через сукупність його основних елементів: торгова 

марка, ділові зв’язки, інтелектуальний капітал.  

Вважається, що гудвіл є одним із ключових 

чинників формування ринкової вартості та показ-

ників інвестиційної привабливості підприємства. 

О.В. Ридзевська, A.B. Сало вказують, що проведені 

дослідження дозволяють запропонувати характери-

зувати внутрішньостворений гудвіл, як елемент, що 

втілює у собі нематеріальні складові, цінність яких 

для підприємства може бути дуже великою, незва-

жаючи на те, що вони не визнаються нематеріаль-

ними активами в бухгалтерському обліку [10, с. 

349]. Першочергове значення товарного знака для 

вартості гудвілу відзначається також В. Самсоно-

вим, С. Марченко: «гудвіл - це перш за все громад-

ська думка про назву, стиль, товарний знак, лого-

тип, проекти, товари і будь-які інші предмети, що 

знаходяться у власності або під контролем компа-

нії, а також взаємовідносини з клієнтами і замовни-

ками» [11, с. 1]. Товарний знак у цьому контексті 

розглядається М.С. Кравченко, О.Д. Циганковою як 

зовнішній прояв гудвілу у вигляді відокремленого 
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нематеріального активу. Гудвіл, як ділова репута-

ція компанії, визначає міру довіри і набір очікувань, 

які викликає компанія з боку усіх зацікавлених у її 

діяльності сторін. У основі позитивної ділової ре-

путації знаходиться довіра, надійність як прояв 

професіоналізму, а зовнішньою оболонкою гудвілу 

є допоміжні засоби його підтримки: імідж, торгова 

марка, бренд [12, с. 146]. 

На думку Я.В. Соколова, М.П. Пятова [13, с. 

46], під гудвілом розуміють сукупність нематеріа-

льних чинників (активів), наявність яких забезпе-

чує конкурентні переваги для підприємств і дає мо-

жливість отримувати додатковий дохід. В роботі 

відмічено, що частка, яку становить гудвіл у ринко-

вій ціні сучасних компаній, значна – а іноді і визна-

чальна. Не відображена у балансі надлишкова вар-

тість таких нематеріальних активів, як ділова репу-

тація, бренд, ноу-хау, патенти, авторські права, 

становить у «Cocа-Cola» - 96%, у IBM - 83%, у 

British Petroleum - 71% загальної ринкової вартості 

цих компаній. Спрямовані на підтримку та розви-

ток гудвілу та товарного знака довгострокові ви-

трати розглядаються автором як інвестиції, що за-

безпечують можливість отримання додаткового 

прибутку протягом тривалого часу, при цьому не 

будучи втіленими у матеріальні активи. Авторами 

Л. Сук, П. Сук пропонується також класифікація 

нематеріальних активів за видами: торгові марки; 

заголовки та назви видань; комп’ютерне програмне 

забезпечення; ліцензії та привілеї; авторські права, 

патенти та інші права на промислову власність, 

права на обслуговування та експлуатацію; рецепти, 

формули, моделі, проекти та прототипи; нематеріа-

льні активи на етапі розробки [14, с. 45], при цьому 

уся сукупність об’єднаних перелічених вище видів 

активів уособлюється у понятті гудвілу. При цьому 

вартість гудвілу не підлягає амортизації та не вра-

ховується у визначенні валових витрат платника 

податку на прибуток. Так, вважають, що близько 75 

% ринкової вартості компанії «Coca-Cola» визнача-

ється сукупною вартістю торговельних марок, які 

їй належать. Коли «IBM» поглинула компанію «Ло-

тус» - постачальника комп’ютерних програм - рин-

кова ціна останньої перевищила її опубліковану ба-

лансову вартість у майже 15 разів: «IBM» заплатила 

3,5 млрд. дол. за компанію, майно якої коштувало 

230 млн. дол., оскільки вона мала великі нематеріа-

льні активи – товарний знак, ринок постійних поку-

пців, високий професіоналізм персоналу, новоство-

рені програмні розробки та ін.  

Приведені вище дані про співвідношення час-

ток матеріальних та нематеріальних активів підтве-

рджуються прикладами і з вітчизняної практики. 

Так, у 2005 р. було здійснено продаж 93,5% акцій 

банку «Аваль» компанії Raiffeisen lnternational 

Bank Holding за 1,028 млрд. дол. Більше ніж 20% 

сплаченої суми становить вартість бренду [15, с. 

445]. Тому, оцінюючи великі та економічно успішні 

українські підприємства, потенційні інвестори де-

далі частіше звертають увагу саме на вартість нема-

теріальних активів. За даними компанії Ernst & 

Young, у структурі власності найбільших світових 

корпорацій (Disney, Microsoft, Nike) нематеріальні 

активи вже становлять понад половину загальної 

вартості компанії [14, с. 44], що особливо стосу-

ється високотехнологічних підприємств. Напри-

клад, корпорація Microsoft, маючи ринкову капіта-

лізацію у сотні мільярдів доларів, налічує на бала-

нсі матеріальних активів лише на кілька мільярдів 

доларів. Для таких компаній створений ними гудвіл 

стає домінуючим чинником, який покладено в ос-

нову ринкової вартості компанії [10, с. 350].  

Висновком з огляду джерел фахової літера-

тури є констатація фактів наявності невизначеності 

у формулюванні економічної сутності гудвілу, його 

співвідношення з іншими видами нематеріальних 

активів компаній - зокрема, брендами. Недостатньо 

досліджені закономірності зміни вартості в часі по-

дібних нематеріальних активів; не описані моделі 

динаміки їх зносу. Очевидно, саме цим можна по-

яснити відсутність однозначного загальновизна-

ного методичного підходу до оцінки та обліку вар-

тості гудвілу. Немає сумніву у актуальності задачі 

більш глибокого розгляду цих питань, оскільки від 

її вирішення залежить достовірність встановлення 

показників вартості діючого бізнесу та точність ре-

зультатів незалежної оцінки. 

Виділення не вирішених раніше частин за-

гальної проблеми. Невирішеною частиною про-

блеми є формулювання методологічних засад побу-

дови математичних моделей функції зміни вартості 

в часі подібних нематеріальних активів; невизначе-

ність алгоритмів виконання оціночних процедур, 

які дали би можливість врахування реальних зако-

номірностей зміни зносу в часі; відсутність теоре-

тичного обгрунтування можливості виникнення 

двонаправленого знакозмінного зносу протягом ок-

ремих періодів. Лише врахування фактичної наяв-

ності від’ємного зносу таких нематеріальних акти-

вів у моделі, яка би коректно відображувала реальні 

зміни їх вартості в часі, дозволить отримати корек-

тні і достовірні показники справедливої ринкової 

вартості гудвілу та бренда компанії. Отож, актуаль-

ною задачею подальшого розвитку методологічної 

бази незалежної оцінки є теоретичне обґрунтування 

підходів до розробки коректної методики визна-

чення вартості гудвілу та бренда; визначення алго-

ритму встановлення кількісних оцінок похибок при 

виконанні економічних вимірювань цих показни-

ків; дослідження наявності кореляційного або фун-

кціонального зв’язку між показниками оціненої ва-

ртості гудвілу та бренда.  

Мета статті. Метою роботи є визначити і об-

ґрунтувати підходи до розробки коректної мето-

дики визначення вартості гудвілу та бренда з вра-

хуванням фактичної наявності від’ємного зносу та-

ких нематеріальних активів у окремі періоди 

протягом економічного життя; дослідити можливо-

сті встановлення наявності кореляційного або фун-

кціонального зв’язку між показниками оціненої ва-

ртості гудвілу та бренда; встановити відмінності 

понять від’ємного зносу гудвілу та від’ємного гуд-

вілу; визначити можливі напрямки подолання вияв-

лених суперечностей між нормативними базами бу-

хгалтерського обліку та незалежної оцінки; сфор-

мулювати практичні рекомендації щодо оцінки 
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вартості гудвілу та бренда, спрямовані на підви-

щення достовірності визначення цих показників. 

Виклад основного матеріалу. При усіх супе-

речностях поглядів на сутність гудвілу і можливі 

підходи до визначення його вартості, існують певні 

незаперечні факти, на яких може будуватися мето-

дологія економічних вимірювань у цій галузі. Дос-

лідниками одностайно визнається, що гудвіл є не 

ідентифікованим фінансовим втіленням вартості 

тих нематеріальних факторів, що безпосередньо не 

відображаються в бухгалтерському балансі, але 

впливають на прибутковість і вартість підприємс-

тва [16, с. 140; 17, с. 132; 18, с. 1]. Гудвіл, безпере-

чно, характеризується певною ринковою вартістю, 

яка є сукупною кількісною оцінкою особливостей 

тих нематеріальних активів підприємства, які при-

носять йому додатковий прибуток понад середній. 

Структурними елементами гудвілу вважаються такі 

нематеріальні активи, як бренд, торгівельна марка, 

товарний знак, ділова репутація, налагоджені зв'я-

зки з постачальниками та споживачами продукції, 

професійність ключових фігур менеджерського 

складу, окремих фахівців і працівників, напрацьо-

вані контакти та можливості впливу у політичних 

колах. Вважається, що гудвіл є специфічним нема-

теріальним активом, який безпосередньо не вико-

ристовується в процесі виробництва продукції й не 

піддається будь-якому виду зношування, внаслідок 

чого не повинен підлягати амортизації [19, с. 313]. 

Власне, питання амортизації гудвілу не видається 

аж таким однозначним - хоча в межах діючої нор-

мативної бази бухгалтерського обліку і не існує ле-

гальних можливостей його амортизації, оскільки 

він не вважається окремо ідентифікованим активом 

і не підлягає обліку на однакових підставах з реш-

тою нематеріальних активів. Але якщо вважати 

амортизацію відображенням зміни вартості активу, 

тобто розподіленим на увесь термін економічного 

життя його повним зносом, який є підставою для 

подальшого відтворення (заміни) цього активу, то 

не повинні підлягати амортизації лише ті активи, 

які не змінюють свою вартість протягом економіч-

ного життя або ті, які не потребують їх подальшого 

відтворення (заміни) після вичерпання цього тер-

міну. 

Разом з тим, не підлягає сумніву, що гудвіл, 

так само як і бренд, в успішних компаніях протягом 

певних періодів здатний багаторазово збільшувати 

свою ринкову вартість протягом періоду економіч-

ного життя, аналогічному тривалості існування 

компанії. У інші періоди вартість цих нематеріаль-

них активів може знижуватися, залежно від їх інфо-

рмаційної підтримки та впливу низки специфічних 

ціноформуючих факторів. З точки зору теорії неза-

лежної оцінки це означає наявність періодів проти-

лежно спрямованих напрямків змін вартості цих ак-

тивів, тобто їх здатності демонструвати знакозмін-

ний знос протягом економічного життя. Цей знос 

протягом певних періодів, коли вартість активів 

зростає, може бути від’ємним; протягом інших пе-

ріодів, коли їх вартість зменшується, він може бути 

додатним. Отже, існуючий нині підхід до визна-

чення та обліку вартості гудвілу та товарного знака 

є аж надто спрощеним та умовним, оскільки не бере 

до уваги значно більш складної закономірності 

зміни вартості цих нематеріальних активів в часі. 

Немає жодних підстав для твердження, що гудвіл 

не піддається будь-якому виду зношування - адже 

незаперечний факт зміни його вартості з часом сві-

дчить про навність зносу, від’ємного або додатного 

протягом окремих періодів. Теза про незмінність в 

часі вартості подібних нематеріальних активів ніяк 

не узгоджується з реальністю для достатньо трива-

лого проміжку часу. З певними застереженнями мо-

жна говорити про стабільність їх вартісних показ-

ників лише на короткочасових періодах - і це лише 

тому, що моніторинг вартості таких активів зручно 

здійснювати з періодичністю не частіше, ніж один 

раз на рік. 

Слід відзначити подібний характер закономір-

ностей зміни вартості в часі для гудвілу і бренда, 

оскільки обидва ці види нематеріальних активів ті-

сно пов’язані між собою, при цьому вартість бренда 

може слугувати надійним індикатором вартості гу-

двілу. Завдяки тому, що бренд є окремо ідентифіко-

ваним активом, його вартість легше піддається ви-

мірюванню методами незалежної оцінки. Теорія 

оцінки вважає бренд складовою частиною гудвілу, 

і розглядає бренд як втілення останнього. Це дає 

формальні підстави застосувати до оцінки гудвілу 

методологічні засади, достатньо детально опрацьо-

вані для визначення вартості бренда. Можна припу-

стити, що вартість брендів та вартість гудвілу 

пов’язані між собою додатним кореляційним зв’яз-

ком, який іноді набуває характеру функціонального 

зв’язку, аж до прямої пропорційності. Це підтвер-

джується даними досліджень, згідно яких гудвіл ча-

сто асоціаціюється з зареєстрованими товарними 

знаками або з патентами. У [20, с. 5] прямо ствер-

джується, що торгові марки та гудвіл є поняттями, 

які часто перекриваються, а іноді навіть злива-

ються. Гудвіл формується сукупністю конкретних 

факторів і складових, які позитивно впливають на 

дохід підприємства і формуються протягом дов-

шого часу, але не мають автономного значення, 

оскільки їх вплив проявляється у синергетичному 

збільшенні вартості, яку набуває цілісна сукупність 

активів компанії в силу збільшення економічної 

ефективності використання усіх наявних активів. 

Попередніми нашими дослідженнями було 

встановлено, що найбільш впливові ціноформуючі 

фактори, що визначають функцію зміни вартості в 

часі та динаміку показників зносу нематеріальних 

активів у вигляді товарного знака та гудвіла, мають 

переважно інформаційний характер. Виявлено, що 

показники вартості досліджуваних активів визнача-

ються балансом потужностей інформаційного 

впливу, внутрішнього та зовнішнього. Дані фінан-

сової звітності підприємства-власника бренда щодо 

розміру його амортизації, які встановлюються на 

підставі вимог стандартів бухгалтерського обліку, 

не враховують реальної моделі зміни його вартості 

в часі - а відтак, і вартості гудвілу [21, с. 728]. Шля-

хом здійснення моніторингу вартості таких активів 

доведено факт збільшення їх вартості, за умови си-

стематичного фінансування власником заходів, 
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спрямованих на їх підтримку та розвиток. Це підт-

верджує, що для таких нематеріальних активів ха-

рактерна зміна вартості як у напрямку збільшення, 

так і у напрямку зменшення первісної вартості. 

Внаслідок наявності цілком зрозумілих причинно-

наслідкових зв’язків між обсягом інвестицій у їх 

підтримку та їх ринковою вартістю, систематичні 

заходи з розвитку гудвілу і товарного знака збіль-

шують потенційні можливості цих активів як дже-

рел генерування потоків додаткових прибутків [22, 

с. 22]. Частковим випадком, як видно з викладеного 

вище аналізу, є можливість умовно нульового зносу 

подібних нематеріальних активів на певному коро-

ткому проміжку часу. Але, наголошуємо, це є лише 

нетиповим частковим випадком, зовсім не характе-

рним для гудвілу і товарного знака - але можливим 

як теоретично, так і у окремих випадках на прак-

тиці. При цьому вказана вище можливість умовно 

нульового зносу передбачає наявність невеликих 

змін вартості у той чи інший бік, які лише у пер-

шому наближенні можуть вважатися наближеними 

до нуля. Насправді вони просто не можуть бути до-

статньо ретельно відслідковані методами незалеж-

ної оцінки, які є достатньо грубим інструментом ви-

мірювань економічних показників [23, с. 17].  

Зауважимо, що у деяких публікаціях закордон-

них дослідників висловлюється точка зору про до-

цільність врахування економічного зносу стосовно 

сукупної вартості матеріальних та нематеріальних 

активів діючого бізнесу, визначеної за дохідним пі-

дходом [24, с. 3]. Раніше було встановлено, що най-

більш характерною особливістю цих унікальних 

видів нематеріальних активів є висока чутливість 

показників їх вартості до факторів внутрішнього (з 

боку власника) та зовнішнього (з боку зовнішнього 

ринкового середовища) інформаційного впливу. 

Керування застосуванням цих факторів дає можли-

вість цілеспрямовано впливати на зміну їх вартості 

в часі та, відповідно, на показники їх зносу - аж до 

зміни його знаку. Викладеними вище особливос-

тями досліджуваних нематеріальних активів зумов-

лена досить низька точність економічних вимірю-

вань їх вартості [25, с. 4]. Результати виконаних до-

сліджень абсолютної похибки оцінок вартості 

брендів показали високий ступінь невизначеності, 

який може бути зумовлений, зокрема, застосуван-

ням при оцінці надто спрощених моделей зміни ва-

ртості товарного знака в часі. Найчастіше викорис-

товувані моделі не враховують можливості збіль-

шення вартості цих специфічних об’єктів 

інтелектуальної власності, тобто наявності від’єм-

ного зносу – і тому не повністю відповідають фак-

тичному стану речей [26, с. 4]. Таким чином, можна 

вважати встановленим, що регулярні заходи з пос-

тійної інформаційної підтримки у засобах масової 

інформації та регулярного проведення рекламних 

кампаній, концертних програм, благодійних акцій 

та розмаїтих інших заходів, що спрямовані на збі-

льшення пізнаваності торгової марки споживачами 

та покращення ділової репутації підприємства, ма-

ють безпосередній вплив на динаміку зміни варто-

сті/зносу цих вельми особливих нематеріальних ак-

тивів. Прийняті у бухгалтерському обліку спрощені 

припущення про незмінність в часі їх вартості, від-

сутність амортизації або наявність додатної амор-

тизації бренда (а відтак - і сформульовані непрямим 

чином аналогічні припущення щодо гудвілу) не від-

дзеркалюють усієї складності фактичної картини 

об’єктивно існуючих можливостей зміни їх варто-

сті у обох напрямках – як збільшення, так і змен-

шення.  

Зрозумілою причиною прийняття цих припу-

щень є, вочевидь, недостатня опрацьованість теоре-

тичного обгрунтування закономірностей зміни вар-

тості в часі таких нематеріальних активів та склад-

ність процедури довготривалого моніторингу 

фактичних показників вартості. Визначені норма-

тивною базою вимоги щодо їх обліку є компроміс-

ним умовним способом обліку вартості бренда та 

гудвілу, зумовленим відсутністю у стандартах бух-

галтерського обліку поняття від’ємних зносу і амо-

ртизації. Той факт, що для цілей бухгалтерського 

обліку гудвіл було винесено із стандарту П(С)БО 8 

«Нематеріальні активи» до стандарту П(С)БО 19 

"Об'єднання підприємств", за яким гудвіл визна-

ється та оцінюється лише у випадку придбання, по-

глинання або злиття підприємств, лише ускладнив 

ситуацію в частині оцінки його справедливої варто-

сті. Цим закладається положення про незмін-

ність/невизначеність його вартості на невизначено 

довгому проміжку часу між здійсненням угод з про-

дажу підприємства-носія цього нематеріального ак-

тиву. Це припущення є далеким від дійсності, яка у 

ідеальному випадку вимагала би адекватного відо-

браження у фінансовій звітності фактичних змін ва-

ртості гудвілу за справедливою (ринковою) варті-

стю. Вище було доведено, що вона здатна змінюва-

тися як у напрямку збільшення, так і у напрямку 

зменшення його початкової вартості, визначеної на 

момент здійснення попередньої ринкової угоди 

злиття підприємств. Але для цього у нормативну 

базу бухгалтерського обліку мали би бути внесені 

дуже суттєві зміни і поправки, згідно яких гудвіл та 

товарний знак в бухгалтерському обліку повинні би 

були підлягати амортизації. При цьому показник 

розміру цієї амортизації мав би бути змінним в часі, 

і, більш того, змінним за знаком – тобто додатнім 

чи від’ємним, в залежності від наявності чи відсут-

ності впливу ціноформуючих факторів, визначених 

та проаналізованих вище. Таку можливість на разі 

можна уявити лише чисто теоретично, оскільки су-

спільно усвідомленої потреби в цьому не спостері-

гається, і професійна спільнота працівників бухгал-

терського обліку явно не готова до таких усклад-

нень нормативної бази. Зрештою, існуючий стан 

справ може тривати без змін і надалі, оскільки відо-

браження у фінансовій звітності вартості усіх акти-

вів підприємств за їх справедливою ринковою вар-

тістю є скоріше ідеалістичним побажанням, аніж 

реально досяжною метою найближчого майбут-

нього. Адже бухгалтерський «облік не завжди вра-

ховує економічну сутність окремих об'єктів та про-

цесів, виходячи у першу чергу зі зручності вико-

нання розрахунків» [19].  

Вважаємо необхідним окремо наголосити, що 

введене нами поняття від’ємного зносу гудвілу не 
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має нічого спільного з поняттям від’ємного гудвілу, 

і їх слід чітко розрізняти. Щоби уникнути можли-

вих непорозумінь, на цьому питанні варто зупини-

тися детальніше. У бухгалтерському обліку та ана-

літиці ринків поряд з поняттям гудвілу виділяють 

його обернену від’ємну форму - негативний гудвіл 

(іноді навіть використовується термін badwill). Він 

виникає, коли покупець при купівлі підприємства 

платить за нього ціну меншу, ніж сукупна балан-

сова вартість його активів. Це можливе у випадках, 

коли купується підприємство, що має сильно зно-

шені основні засоби, перебуває у скрутному фінан-

совому становищі, розташоване у віддаленій місце-

вості або на депресивній території з погано розви-

неною інфраструктурою, або при обов’язковій 

умові вкладення покупцем в придбане підприємс-

тво власного капіталу [14]. Негативний гудвіл та-

кож визначається як перевищення вартості частки 

покупця у справедливій вартості придбаних іденти-

фікованих активів і зобов'язань над вартістю прид-

бання на відповідну дату придбання [19]. Можли-

вість виникнення негативного гудвілу згадується 

також у нормативній базі бухгалтерського обліку 

[4]. Облік зменшення вартості негативного гудвілу 

з моменту його виникнення ведеться на рахунку 19 

"Негативний гудвіл" у наступних випадках: у про-

цесі діяльності придбаного підприємства, що про-

гнозується з обчислюваними збитками в майбут-

ньому; у процесі корисного використання (аморти-

зації) придбаних необоротних активів; у разі 

перевищення справедливої вартості придбаних не-

монетарних активів (активів, крім грошових кош-

тів, їх еквівалентів та дебіторської заборгованості у 

фіксованій сумі грошей) над вартістю негативного 

гудвілу. За кредитом цього рахунка відображається 

вартість виникнення негативного гудвілу. За дебе-

том - сума негативного гудвілу, що визнана дохо-

дом [27, с. 3]. У бухгалтерському обліку гудвіл стає 

об’єктом відображення у звітному балансі лише у 

разі проведення операції купівлі підприємства, 

тобто тоді, коли на придбання підприємства було 

здійснено витрати покупця. Гудвіл може бути ви-

знаним також у консолідованому балансі (але не в 

окремому балансі інвестора) при визначенні фінан-

сових результатів від фінансових вкладень у дочі-

рні та інші, залежні від цього інвестора, підприємс-

тва. Гудвіл з’являється в результаті придбання пев-

ної сукупності активів підприємства, яке по 

завершенні такої угоди перестає існувати як самос-

тійна господарююча одиниця – тобто коли відбува-

ється продаж підприємства як цілісного майнового 

комплексу, що входив до складу виробничого 

об’єднання за умови, коли ціна продажу підприєм-

ства є нижчою від вартості його нетто-активів та зо-

бов’язань за їх балансовою вартістю [28]. Факт на-

явності від’ємного гудвілу відзначений також у фа-

ховій літературі незалежної оцінки – зокрема, у 

[29], де стверджується, що «консервативна оцінка 

тенденцій майбутніх доходів та прибутків може 

призвести до прийнятного зменшення справедливої 

вартості. Таке зменшення буде відвертати появу ві-

д'ємного гудвілу - поняття, що певним чином супе-

речить саме собі. Як оцінювачі, ми будемо викону-

вати оцінку на професійних засадах, але у найбли-

жчому майбутньому факт існування від'ємного гу-

двілу клієнти мають сприймати із достатньою при-

хильністю».  

У сучасному дискурсі незалежної експертної 

оцінки є місце для альтернативних точок зору на 

проблемні аспекти існуючої нормативно-методич-

ної бази, і можна не сумніватися, що вона буде і на-

далі розвиватися та оновлюватися, відповідно до 

вимог практики. В певний момент може виникнути 

суспільно усвідомлена потреба і у включенні до ви-

мог діючих нормативних документів положень про 

доцільність визнання від’ємного зносу та нараху-

вання від’ємної амортизації на такі специфічні ак-

тиви, як гудвіл та торгові марки (товарні знаки). Це 

дало би змогу відобразити у поточній бухгалтерсь-

кій звітності наявність зростання ринкової вартості 

цих нематеріальних активів – звичайно, у ті пері-

оди, коли такий факт реально матиме місце і зможе 

бути підтверджений проведенням достовірних еко-

номічних вимірювань. Нині вже неможливо запере-

чувати, що з точки зору економічного змісту гудвіл 

та товарний знак характеризуються показниками 

справедливої вартості, яка здатна змінюватися у 

обох напрямках - як у напрямку збільшення, так і у 

напрямку зменшення їх первинної вартості. Це дає 

незаперечні підстави для введення понять від’єм-

них зносу та амортизації таких нематеріальних ак-

тивів. Але об’єктивні кількісні вимірники цих пока-

зників можуть бути визначені лише методами неза-

лежної оцінки, застосованими для довготривалого 

моніторингу фактичних показників вартості цих ак-

тивів протягом періоду їх використання, який може 

складати десятки років [30, с. 91]. Мусимо конста-

тувати, що на даний час методична база виконання 

економічних вимірювань вартості подібних немате-

ріальних активів, показник зносу яких може міняти 

знак та абсолютну величину багаторазово протягом 

довготривалого періоду їх використання, недостат-

ньо опрацьована, і очевидно вимагає подальшого 

розвитку та вдосконалення.  

Динаміка змін вартості бренда і гудвілу за 

справедливою (ринковою) вартістю може бути 

дуже високою, особливо – в напрямку зменшення 

його ринкової вартості внаслідок негативного інфо-

рмаційного впливу (антирекламні кампанії конку-

рентів, компрометація доброго імені у ЗМІ, тощо). 

З погляду теорії оцінки, подібні факти можна ква-

ліфікувати як типовий прояв економічного (зовні-

шнього) зносу, викликаного дією зовнішніх факто-

рів. Практично єдиним виходом з подібної ситуації 

є ребрендинг – що передбачає потребу у реєстрації 

та початку рекламування нового товарного знака, з 

подальшим витрачанням значних обсягів коштів на 

його підтримку. Або, при наявності підстав, відсто-

ювання доброго імені бренду у судовому порядку. 

Адже оприлюднені відомості могли бути і неправ-

дивими, а подібні події могли бути спровоковані за-

ходами конкурентів, зацікавлених у досягненні еко-

номічного зносу і втраті вартості коштовних нема-

теріальних активів успішного конкурента. 
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Приведений приклад підтверджує можливість різ-

ких змін вартості гудвілу та невіддільного від нього 

товарного знака як у напрямку збільшення, так і у 

напрямку зменшення. На рівні якісного аналізу мо-

жна констатувати наявність безпосереднього 

впливу на ринкову вартість цих активів заходів з ін-

формаційної підтримки. Приймаючи припущення, 

що ефективність цих заходів у першому набли-

женні визначається обсягом інвестованих у цю під-

тримку коштів, прийдемо до висновку, що у кількі-

сному вираженні ринкова вартість гудвілу і його 

ідентифікованого втілення - торгової марки - визна-

чається приведеною до дати оцінки сумою коштів, 

інвестованих у підтримку торгової марки (товар-

ного знака). Виходячи з цього, можна сформулю-

вати гіпотезу щодо наявності високого ступеню ко-

реляції між вартістю гудвілу підприємства (і його 

найважливішої складової - вартості його товарного 

знака) з накопиченим обсягом коштів, інвестованих 

у розвиток цих нематеріальних активів протягом 

періоду їх існування. Ця гіпотеза могла би бути пе-

ревірена експериментально, шляхом формування 

представницької вибірки статистичних даних, що 

зустрічаються у генеральній сукупності з максима-

льною частотою, у випадку багаторазового прове-

дення визначення вартостей цих активів методами 

незалежної експертної оцінки для певного типу під-

приємства, із наступним дослідженням коефіцієн-

тів кореляції масивів даних [31, с. 114]. У всякому 

разі, приведені вище аргументи та досліджені дже-

рела фахової літератури свідчать про можливість 

визнання існування додатної кореляції між справе-

дливою ринковою вартістю цих активів. Їх вартість 

може у окремі періоди зростати або зменшуватися, 

залежно від дій власника цих активів та зовнішніх 

змін ринкової ситуації. Це сильно ускладнює мож-

ливості достовірного бухгалтерського обліку їх ва-

ртості, оскільки справедлива ринкова вартість акти-

вів у цьому випадку може бути встановлена лише із 

застосуванням методичного апарату незалежної ек-

спертної оцінки.  

Такі процедури економічних вимірювань на 

даний час є достатньо складними, працемісткими та 

високовартісними, і тому не можуть проводитися з 

високою частотою. Періодичність переоцінки не-

матеріальних активів, що мають властивість як до-

датного, так і від’ємного зносу протягом періоду їх 

економічного життя не може бути частішою, ніж 

раз на рік. Власне таку рекомендацію знаходимо у 

Альфреда Кінга (Alfred M. King), який стверджує, 

що відсутність амортизації нематеріальних активів 

у вигляді торгових марок видається цілком логіч-

ною, оскільки до тих пір, поки компанія – власник 

торгового знака рекламує свій бренд, його вартість 

збільшується, або ж, як мінімум, залишається коли-

шньою. Через недосконалість нормативної бази бу-

хгалтерського обліку власники прав на об’єкти ін-

телектуальної власності не можуть відображувати у 

поточній бухгалтерській звітності факт зростання 

вартості бренду у інший спосіб, ніж його періоди-

чна переоцінка. Але вони можуть принаймні не 

амортизувати вартість бренду, допоки термін еко-

номічного життя цього нематеріального активу ос-

таточно не вичерпано і існують обґрунтовані перс-

пективи можливості його ефективного викорис-

тання впродовж невизначеного часу в майбут-

ньому. Саме тому торгові марки доцільно 

відносити до нематеріальних активів з невизначе-

ним терміном корисного використання, щоби у 

компанії-власника не виникало необхідності амор-

тизувати їх вартість, яка перманентно зростатиме. 

У цьому разі вартість кожного бренду підлягає що-

річній переоцінці, яка покаже зростання його вар-

тості, і лише якщо популярність бренду знизиться 

або він буде проданий, необхідно буде провести ко-

ригування на знецінення нематеріальних активів 

[29].  

Варто зазначити, що сформульовані та обґрун-

товані вище пропозиції не суперечать вимогам між-

народної та національної нормативних баз бухгал-

терського обліку. Так, за вимогами п. 107, 108 між-

народного стандарту МСБО-38 (IAS 38) [32], 

нематеріальний актив з невизначеним терміном ко-

рисної служби не повинен амортизуватися; вимага-

ється, щоб власник перевіряв нематеріальний актив 

з невизначеним терміном корисної служби щодо 

можливості зниження його вартості, порівнюючи 

його поточну вартість з його здатністю генерування 

прибутків: a) щорічно, б) кожного разу, коли є 

ознаки того, що нематеріальний актив, можливо, 

знецінився. Процедура подібної перевірки може 

бути ефективно здійснена шляхом використання 

методів та інструментів незалежної експертної оці-

нки. Міжнародними та національними стандартами 

бухгалтерського обліку не передбачена можливість 

від’ємного зносу, тобто збільшення вартості акти-

вів з плином часу, але також жоден із цих стандар-

тів не забороняє вказувати їх реальну переоцінену 

вартість у випадку, якщо відбулося виявлене мето-

дами незалежної експертної оцінки її збільшення 

протягом певного періоду часу. Іманентно властива 

таким специфічним нематеріальним активам, як то-

варний знак та гудвіл, здатність динамічно зміню-

вати показники вартості під впливом дії інформа-

ційних факторів у обох напрямках вимагає викори-

стання існуючих легальних можливостей 

приведення даних фінансової звітності до фактич-

ного стану речей, з метою виконання задекларова-

них міжнародними та національними стандартами 

вимог обліку активів підприємств за їх справедли-

вою ринковою вартістю. 

Для товарного знака, як нематеріального ак-

тиву з можливістю додатного та від’ємного зносу, 

можливість коригування його показників вартості, 

зносу та амортизації у залежності від описаної вище 

реальної моделі зміни його вартості в часі відкриває 

п. 33 [3], який стверджує, що сума вигід від віднов-

лення корисності об'єкта нематеріальних активів ві-

дображається визнанням доходу з одночасним зме-

ншенням суми накопиченої амортизації об'єкта не-

матеріальних активів. Це нормативне положення 

дає підстави врахувати можливість відновлення ко-

рисності об'єкта нематеріальних активів, відобра-

женого в обліку, за його переоціненою вартістю – 

незалежно від того, чи ця вартість зменшується, чи 

https://www.alpinabook.ru/authors/12038/
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вона збільшується. Для формального підтвер-

дження законності таких операцій можна також по-

силатися на формулювання п. 75 МСБО-38 (IAS 

38), згідно якого «Після первісного визнання нема-

теріальний актив слід відображати за переоціненою 

сумою, яка є його справедливою вартістю на дату 

переоцінки... Переоцінювати слід з достатньою ре-

гулярністю, щоби на кінець звітного періоду бала-

нсова вартість активу суттєво не відрізнялася від 

його справедливої вартості». Як вже було відзна-

чено вище, під справедливою вартістю документи 

діючої нормативної бази бухгалтерського обліку 

мають на увазі ринкову вартість нематеріальних ак-

тивів, що може бути достовірно встановлена мето-

дами незалежної експертної оцінки з майже довіль-

ною періодичністю, обмеженою лише технічною 

складністю та вартістю цих робіт. 

Висновки. Найбільш важливим результатом 

дослідження є обгрунтування гіпотези про те, що 

показники вартості бренда та гудвілу тісно 

пов’язані між собою додатним кореляційним зв’яз-

ком - а тому і ціноформуючі фактори, що визнача-

ють їх вартість, є для цих нематеріальних активів 

спільними. При цьому при виконанні оціночних ро-

біт бренд доцільно розглядати як актив, що може 

бути відокремлено ідентифікований, який за своєю 

економічною сутністю є фінансовим втіленням гу-

двілу. Оскільки гудвіл не може бути відокремлено 

ідентифікований, і не є нематеріальним активом з 

точки зору нормативної бази бухгалтерського об-

ліку, його ринкова вартість частково капіталізу-

ється і відображується у вартості бренда, яка може 

слугувати індикатором вартості гудвілу на проміж-

ках часу між датами ринкових транзакцій злиття чи 

поглинання підприємства, коли ця вартість може 

бути визначена безпосередньо. Гудвіл за своєю еко-

номічною сутністю може бути визнаний узагаль-

нюючим інтегральним показником - агрегатором, 

що об’єднує в собі вартість цілої низки складових 

нематеріальних активів підприємства, включно з 

брендом. Але формальна неідентифікованість гуд-

вілу є перешкодою для оперування показниками 

його вартості у фінансовій звітності - натомість 

його вартість може аналізуватися у внутрішній ме-

неджерській звітності компанії з використанням да-

них моніторингу вартості бренда. Тоді бренд доці-

льно розглядати як відокремлено ідентифікований 

актив, що є нематеріальним втіленням гудвіла, ві-

дображенням динаміки його зміни вартості в часі і, 

у певній мірі, носієм його ціннісних якостей. Таким 

чином, при визначенні вартості гудвілу опосеред-

ковано можуть бути застосовані методичні підходи 

незалежної оцінки, аналогічні до використовуваних 

методик оцінки вартості бренда та отримання кіль-

кісних оцінок її похибок [25, 26]. Узагальнення по-

передніх досліджень у цій галузі дає підстави вва-

жати, що гудвілу у тій самій мірі, як і бренду, при-

таманні викладені у роботі закономірності зміни 

вартості в часі, з можливістю наявності періодів до-

датного та від’ємного зносу протягом економічного 

життя. Синергетичне поєднання у вартості гудвіла 

вартісних показників усієї сукупності неідентифі-

кованих нематеріальних активів компанії дає підс-

тави частково розповсюдити на нього висновки 

щодо джерел формування цінності і ціноформую-

чих факторів, отримані у попередніх дослідженнях 

для бренда.  

В результаті виконаного дослідження можна 

вважати встановленим, що ринкова вартість гудвіла 

протягом терміну його корисного використання 

може на окремих відрізках часу змінюватися у обох 

напрямках, як у бік її зменшення (додатний знос), 

так і у бік збільшення (від’ємний знос), аналогічно 

вартості бренда. При цьому у документах бухгал-

терського обліку, згідно вимог діючих міжнарод-

них та національних стандартів, використовуються 

цілком умовні характеристики зміни вартості в часі 

вказаних вище активів, які не відповідають фактич-

ному стану зміни вартості в часі і не враховують 

можливості фактичного збільшення їх вартості, 

тобто наявності від’ємного зносу. З цього безпосе-

редньо випливає висновок про недоцільність вико-

ристання будь-яких бухгалтерських даних докуме-

нтів фінансової звітності у якості вихідних даних 

для виконання експертної оцінки вартості бренда і 

гудвіла. Ці дані ніяк не пов’язані з реальними пока-

зниками ринкової вартості цих нематеріальних ак-

тивів і є лише умовним відображенням норматив-

них показників, розрахованих згідно правил обліку 

– тобто стосуються цілком іншого, неринкового, 

виду нормативної вартості. Способи наближення 

цих нормативних показників до фактичної справе-

дливої вартості цих активів, розглянуті в роботі, пе-

редбачають проведення періодичної переоцінки 

методами незалежної експертної оцінки. Отже, за 

показниками ринкової вартості гудвілу, так само як 

і бренду, притаманний від’ємний знос, що відрізняє 

його від переважної більшості матеріальних акти-

вів, які здатні лише втрачати свою первісну вартість 

протягом їх експлуатаційних періодів. Зрештою, 

матеріальні активи, яким притаманні усувні види 

зносу, також демонструють можливість прояву 

від’ємного зносу у певні короткі міжексплуатаційні 

періоди [33, с. 293].  

Відзначимо, що поняття від’ємного зносу гуд-

вілу не слід плутати з поняттям від’ємного гудвілу 

– в тому сенсі, що додатній знос гудвілу може при-

звести до зменшення його вартості до нуля і аж до 

від’ємних показників, але при цьому від’ємний 

знос гудвілу, навпаки, сприяє збільшенню його ва-

ртості. Внаслідок спільного нематеріального хара-

ктеру, для гудвіла, так само як і для бренда, є хара-

ктерною відсутність впливу факторів фізичного 

зносу та критично висока чутливість до інформа-

ційних впливів зовнішнього зносу. Цілеспрямоване 

використання джерел цих впливів може спричи-

нити виникнення функціонального (морального) та 

економічного (зовнішнього) зносу цих активів. Фа-

ктичні показники вартості та зносу таких вельми 

особливих активів, як товарний знак та гудвіл, мо-

жуть бути встановлені лише на підставі економіч-

них вимірювань та наступного аналізу результатів 

моніторингу вартості, здійснюваного шляхом вико-

нання періодичної незалежної оцінки.  
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Виконаний у роботі аналіз вимог документів, 

що регулюють порядок ведення фінансової звітно-

сті, дає підстави стверджувати, що можливим на-

прямком подолання виявлених суперечностей між 

нормативними базами бухгалтерського обліку та 

незалежної оцінки є віднесення збільшення варто-

сті гудвілу на вартість бренда у періоди між здійс-

ненням ринкових угод з продажу бізнесу. Оскільки 

бренд визнається відокремлено ідентифікованим 

нематеріальним активом, і фактично є втіленням 

гудвілу та носієм іміджевої цінності компанії, мо-

жна сформулювати викладені вище практичні реко-

мендації щодо оцінки та обліку вартості гудвілу, які 

можуть забезпечити підвищення достовірності ви-

значення цих показників. Проведення періодичної 

переоцінки вартості гудвіла не передбачено вимо-

гами нормативної бази бухгалтерського обліку, але 

застосування апарату та методик незалежної експе-

ртної оцінки відкриває для керівництва компаній 

можливість використати цей шлях для оптимізації 

стратегій управління, розвитку та довготерміно-

вого планування [34].  

Отримані результати дослідження є теоретич-

ним обґрунтуванням для розробки більш адекват-

них реальності математичних моделей зміни варто-

сті в часі нематеріальних активів цього класу, які 

можуть бути використані для виконання оціночних 

робіт. Безсумнівний практичний та теоретичний ін-

терес для досліджень у цьому напрямку становить 

аналіз кількісних показників невизначеності ре-

зультату оцінювання вартості досліджуваних нема-

теріальних активів, який у межах інформаційно-ме-

трологічної парадигми незалежної експертної оці-

нки [35], на нашу думку, є перспективним шляхом 

подальшого розвитку її методологічної бази у на-

прямку зменшення ступеня невизначеності резуль-

тату оцінки [36].  
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Abstract 

This article considers and reveals the key aspects of legal regulation of foreign economic activity of Ukraine 

and its enterprises. An assessment of the current state of state regulation of foreign economic activity in Ukraine 

has been made, the main problems were identified and ways to improve state regulation of foreign economic 

activity of Ukraine, in particular in agriculture, were proposed. We draw your attention to the fact that in the 

current conditions of Ukraine's integration into the world economy - improvement, regulatory and legal support 

of foreign economic activity and its regulation by the state is extremely important. 

Анотація 

У даній статті розглянуто та розкрито ключові аспекти правового регулювання зовнішньоекономіч-

ної діяльності України та її підприємств. Здійснено оцінку сучасного стану державного регулювання ЗЕД 

в Україні, визначено основні проблеми та запропоновано шляхи вдосконалення державного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності України загалом та в сільському господарстві зокрема. Звертаємо 

увагу, що в теперішніх умовах інтеграції України у світову економіку - удосконалення, нормативно-пра-

вового забезпечення ЗЕД та її регулювання саме державою є надзвичайно важливим. 

 

Key words: foreign economic activity, state regulation, export, import, legal aspects. 

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, державне регулювання, експорт, імпорт, правові 

аспекти. 

 

Безперечно, зовнішньоекономічна діяльність 

(ЗЕД) відіграє ключову роль в соціально-економіч-

ному розвитку кожної держави. Сьогодні особливо 

розвиток ЗЕД є важливим для України, коли ми 

спостерігаємо вихід країни на міжнародні ринки 

торгівлі та праці на належному рівні. Це допоможе 

Україні, на наше переконання, стати конкурентос-

проможною у світовому масштабі, сприяєтиме мо-

дернізації виробничих процесів, призведе до 

невпинного зростання обсягів міжнародної торгівлі 

та руху капіталів, а також покращить рівень життя 

населення загалом. Важливу роль в згаданому пи-

танні, на нашу думку, відіграє ефективна державна 

зовнішньоторговельна політика, оскільки регулю-

вання зовнішньоекономічної діяльності є складо-

вою частиною економічної безпеки країни в 

цілому, що підвищує актуальність досліджень ролі 

держави в згаданому процесі. 

Правове забезпечення зовнішньоекономічної 

діяльності в Україні здійснюється системою норма-

тивно-правових актів, зокрема Конституцією 

України, Законом України "Про зовнішньоеко-

номічну діяльність", Митним кодексом, Декла-

рацією про державний сувернітет України, загаль-

новизнаними міжнародними нормами та прави-

лами. Контрольні заходи у сфері ЗЕД покладено на 

органи державного регулювання, що представлено 

в таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Органи державного регулювання ЗЕД та їх основні компетенції [1] 

Орган державного регу-

лювання 
Компетенції 

Верховна рада України 

прийняття, зміна та скасування законів, що стосуються зовнішньоекономіч-

ної діяльності; 

затвердження головних напрямів зовнішньоекономічної політики України; 

розгляд, затвердження та зміна структури органів державного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності; 

укладання міжнародних договорів України відповідно до законів України 

про міжнародні договори України; 

встановлення спеціальних режимів зовнішньоекономічної діяльності на те-

риторії України; 

затвердження списків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцен-

зуванню або забороняється. 

Кабінет Міністрів 

України 

вживає заходів до здійснення зовнішньоекономічної політики України 

відповідно до законів України; 

приймає нормативні акти управління з питань зовнішньоекономічної діяль-

ності у випадках, передбачених законами України; 

забезпечує складання платіжного балансу, зведеного валютного плану 

України; 

здійснює заходи щодо забезпечення раціонального використання коштів 

Державного валютного фонду України; 

Та інші 

Національний Банк 

України 

здійснює зберігання і використання золотовалютного резерву України та 

інших державних коштовностей; 

представляє інтереси України у відносинах з центральними банками інших 

держав, міжнародними банками та іншими фінансово-кредитними устано-

вами та укладає відповідні міжбанківські угоди; 

регулює курс національної валюти України до грошових одиниць інших 

держав; 

здійснює облік і розрахунки по наданих і одержаних державних кредитах і 

позиках, провадить операції з централізованими валютними ресурсами; 

здійснює інші функції відповідно до Закону України “Про банки і 

банківську діяльність” та інших законів України. 

Міністерство економіч-

ного розвитку і торгівлі 

забезпечує проведення єдиної зовнішньоекономічної політики при 

здійсненні суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності виходу на 

зовнішній ринок, координацію їх зовнішньоекономічної діяльності; 

здійснює контроль за додержанням всіма суб’єктами зовнішньоекономічної 

діяльності чинних законів України та умов міжнародних договорів України; 

проводить антидемпінгові, антисубсидиційні та спеціальні розслідування у 

порядку, визначеному законами України; 

виконує інші функції відповідно до законів України і Положення про цен-

тральний орган виконавчої влади з питань економічної політики. 

Державна митна служба 

України (Міністерство 

доходів і зборів) 

здійснює митний контроль в Україні згідно з чинними законами України. 

Антимонопольний 

комітет України 

здійснює контроль за додержанням суб’єктами зовнішньоекономічної 

діяльності законодавства про захист економічної конкуренції. 

Міжвідомча комісія з 

міжнародної торгівлі: 

здійснює оперативне державне регулювання зовнішньоекономічної діяль-

ності в Україні відповідно до законодавства України; 

приймає рішення про порушення і проведення антидемпінгових, антисуб-

сидиційних або спеціальних розслідувань та застосування відповідно анти-

демпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів. 

Органи місцевого управ-

ління зовнішньоеко-

номічною діяльністю: 

місцеві Ради народних депутатів України та їх виконавчі і розпорядчі ор-

гани; 

територіальні підрозділи (відділення) органів державного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності України. 
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Методи державного регулювання зовнішньое-

кономічної діяльності поділяються на дві групи: 

адміністративні (ринково-організаційного типу) та 

економічні (фінансового типу) [5]. 

З макроекономічної точки зору внаслідок ре-

алізації такого регулювання можна досягти [4]: 

1) внутрішньої економічної рівноваги, яка 

тісно пов’язана з політикою зайнятості. В резуль-

таті активізації зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств та розширення або відкриття 

зовнішніх ринків збуту виникає можливість ство-

рення додаткових робочих місць чи гарантування 

існуючих, що має велике значення для внутрішньої 

економіки з високим рівнем безробіття; 

2) зовнішньої економічної рівноваги, яка 

пов’язується з політикою щодо платіжного ба-

лансу. Державне регулювання ЗЕД допомагає побу-

дувати активний платіжний баланс внаслідок наро-

щування позитивного або ж зменшення негатив-

ного сальдо торговельного балансу, сальдо балансу 

капіталу і послуг. При цьому рівновага платіжного 

балансу забезпечується не за допомогою золотова-

лютних резервів, а через рівновагу торговельного 

балансу. 

У мікроекономічній площині держава може, 

використовуючи організаційні та фінансові засоби, 

допомогти суб’єктам економіки в освоєнні нових 

ринків збуту на кожному етапі здійснення ЗЕД. 

Принципи, якими керуються суб'єкти госпо-

дарської діяльності України та іноземні суб'єкти 

господарської діяльності при здійсненні ЗЕД, вка-

зані в статті 2 ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяль-

ність» та представлено в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Визначення економічної сутності основних принципів 

здійснення зовнішньоекономічної діяльності [1] 

Принцип ЗЕД Економічна сутність принципу 

1. Принцип суверенітету 

народу України у 

здійсненні зовнішньоеко-

номічної діяльності 

- виключне право народу України самостійно та незалежно здійснювати 

зовнішньоекономічну діяльність на території України, керуючись зако-

нами, що діють на території України; 

- обов’язок України неухильно виконувати всі договори і зобов’язання 

держави в галузі міжнародних економічних відносин 

2. Принцип свободи 

зовнішньоекономічного 

підприємництва 

- право суб’єктів ЗЕД добровільно вступати у зовнішньоекономічні 

зв’язки; 

- право суб’єктів ЗЕД здійснювати її в будь-яких формах, які прямо не 

заборонені чинними законами України; 

- обов’язок додержуватись при здійсненні зовнішньоекономічної діяль-

ності порядку, встановленого законами України; 

- виключне право власності суб’єктів ЗЕД на всі одержані ними резуль-

тати зовнішньоекономічної діяльності 

3. Принцип юридичної рів-

ності і недискримінації 

- рівність перед законом всіх суб’єктів ЗЕД, незалежно від форм влас-

ності, в тому числі держави, при здійсненні ЗЕД; 

- заборона будь-яких, крім передбачених цим Законом, дій держави, ре-

зультатом яких є обмеження прав і дискримінація суб’єктів зовнішньое-

кономічної діяльності, а також іноземних суб’єктів господарської діяль-

ності за формами власності, місцем розташування та іншими ознаками; 

- неприпустимість обмежувальної діяльності з боку будь-яких її суб’єктів, 

крім випадків, передбачених цим Законом 

4. Принцип верховенства 

закону 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств тільки зако-

нами України; 

- заборона застосування підзаконних актів та актів управління місцевих 

органів, що у будь-який спосіб створюють для суб’єктів зовнішньоеко-

номічної діяльності умови менш сприятливі, ніж ті, які встановлені зако-

нами України 

5. Принцип захисту інте-

ресів суб’єктів зовнішньое-

кономічної діяльності 

- забезпечення рівного захисту інтересів всіх суб’єктів зовнішньоеко-

номічної діяльності та іноземних суб’єктів господарської діяльності на її 

території згідно з законами України; 

- здійснення рівного захисту всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяль-

ності України за межами України згідно з нормами міжнародного права; 

- здійснення захисту державних інтересів України як на її території, так і 

за її межами лише відповідно до законів України, умов підписаних нею 

міжнародних договорів та норм міжнародного права 

6. Принцип еквівалент-

ності обміну, неприпусти-

мості демпінгу при вве-

зенні та вивезенні товарів 

достовірність цінової оцінки господарських операцій у сфері ЗЕД 
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В українській економіці важливу роль, ми вва-

жаємо, відіграє зовнішня економіка. Тенденцією 

2012-2016 рр. було зменшення надходжень від 

експорту товарів при зменшенні експорту агропро-

мислової продукції. Незважаючи на загалом нега-

тивну тенденцію, експорт у 2017 році збільшився, 

включаючи сільськогосподарську продукцію.  

У 2017 році загальний експорт досяг 43,3 млрд 

доларів США, що на 19% більше, ніж у 2016 році. 

А за результатами 2018 року загальний експорт 

продукції з України досяг 47,3 млрд доларів США, 

що на 9,2% більше, ніж у 2017 році. 

 
Рис.1. Динаміка експорту з України [6] 

 

Динаміка експорту агропродовольчих товарів 

демонструвала подібну тенденцію, як і інші 

експортні товари, проте темпи падіння експорту аг-

ропродовольчих товарів були нижчими за загаль-

ний обсяг, і, незважаючи на падіння після кризи 

2012/13 рр., поставки зросли вже в 2016 році. У 

2012 році було зафіксовано рекордний обсяг 

експорту агропродовольчих товарів, який склав 

приблизно 17,9 млрд доларів США. Однак цей по-

казник був перевищений - за підсумками 2018 року 

було реалізовано закордон сільськогосподарської 

продукції на 18,6 млрд доларів США. Таким чином, 

експорт агропродовольчих товарів з України за 

останні 10 років подвоївся. 

За останні 5 років частка АПК в структурі 

українського експорту зросла з 31% у 2014 році до 

39,3% у 2018 році. Однак, ми вважаємо, варто за-

значити, що основою експорту сільськогосподарсь-

кої продукції все ще є експорт сировини, а саме рос-

линної продукції - пшениця , кукурудза, ячмінь та 

соєві боби. Частка цієї продукції в структурі стано-

вить близько 55%. 
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Рис. 2. Топ-7 продуктів агропродовольчого експорту, 2018 рік, млн доларів США [6] 

 

Соняшникова олія становить значну частку в 

аграрному експорті, обсяг її продажів у 2018 році 

склав 4,1 млрд доларів США. Кілька років поспіль 

Україна є світовим лідером з виробництва та 

експорту соняшникової олії. Ключові місця також 

займають зернові культури (кукурудза, пшениця, 

ячмінь), а також олійні культури (соєві боби) та 

олійні культури (макуха соняшникова). Ці ТОП-7 

товарів становлять 81% від загального експорту аг-

ропродовольчих товарів з України. 

Загальними проблемами для економічних си-

стем будь-якого типу, на нашу думку, є наступні 

[2]: 

- ринкове саморегулювання недостатньо 

ефективне в таких сферах народного господарства, 

як екологія, охорона здоров’я, освіта, фундамен-

тальна наука і т. д.; 

- наявність тенденцій до монополізму в еко-

номіці потребує антимонопольного регулювання; 

- спостерігається соціальна поляризація сус-

пільства, наявність безробіття. 

Ми виділяємо наступні специфічні характери-

стики української економіки загалом і ЗЕД зокрема: 

- погіршення товарної структури експорту (з 

точки зору збільшення в ньому частки продукції си-

ровинного характеру, низького ступеня переробки, 

яка сягає 60 %, тоді як частка продукції машинобу-

дування становить лише 11 %) як на традиційних 

ринках СНД, так і за їх межами [3]; 

- посилення нераціональної структури ім-

порту, зумовлене нееквівалентністю товарообміну 

з основними торговельними партнерами, активним 

проникненням на внутрішній ринок потужних 

транснаціональних корпорацій, неадекватним до 

реальних потреб більшості споживачів формуван-

ням «елітного» ринку споживання, витісненням 

національних товаровиробників з ринку України 

[3]; 

- у сучасних країнах з розвинутою системою 

заходів законодавчого та адміністративно-право-

вого регулювання є ієрархічна піраміда, яку довер-

шує закон, що приводить до всебічного та ефектив-

ного регулювання ЗЕД, а в Україні відсутня така си-

стемність, а саме повне досконале регулювання 

ЗЕД. 

На основі проведених досліджень пропонуємо 

наступні шляхи вдосконалення державного регу-

лювання ЗЕД підприємств в Україні: 

- економічний вплив (сприяння експортно-

імпортній діяльності, бюджетне сприяння, подат-

кове сприяння); 

- адміністративний вплив (уніфікація, квоту-

вання зовнішньоекономічної діяльності, ліцен-

зування зовнішньоекономічної діяльності, оцінка 

зовнішнього ринку); 

- соціальний вплив (створення актуальної 

робочої етики ЗЕД, забезпечення соціальної 

співпраці між владою та суб’єктами зовнішньоеко-

номічної діяльності); 

- інституційно-правовий вплив (тактичне 

розроблення, створення правової бази ЗЕД). 

Таким чином, державне регулювання еко-

номіки, на наше переконання, - це форма економіч-

ного управління, яка полягає у впливі державних 

установ на економічні зміни, застосовується в умо-

вах, коли об'єкт управління прямо не підпорядко-

вується суб'єкту управління, тобто державному ор-

гану. Зовнішньоекономічна діяльність - це діяль-

ність, організована на взаємовигідних економічних 

зв’язках у сферах міжнародної торгівлі та потоків 

капіталу. Зовнішньоекономічна діяльність – це ос-

новна форма економічних зв’язків між Україною та 

іншими країнами, яка відіграє важливу роль у по-

кращенні економічного достатку країни, підви-

щенні рівня життя населення та зміцненні позицій 

країни. Експортно-імпортні операції як складова 
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частина зовнішньої торгівлі є найважливішим дже-

релом доходу як для окремої компанії, так і для 

країни в цілому. На основі проведених досліджень 

робимо висновок, що в України є всі шанси для 

успішного закріплення на міжнародних ринках, але 

для цього потрібно реалізувати шляхи економіч-

ного регулювання ЗЕД підприємств, які відповіда-

тимуть інтересам держави та приватного бізнесу і 

сприятимуть становленню нових форм співпраці в 

цій сфері. Необхідно адаптувати також , на нашу 

думку, українське законодавство до норм та стан-

дартів ЄС та створити адаптивні системи управ-

ління ЗЕД як на регіональному рівні, так і для окре-

мих підприємств та їх об’єднань. 
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Аннотация 

Определены понятия природоподобых и альтернативных технологий, представлены некоторые при-
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Введение 

Ранее слово "технология" использовали только 

в технике, имея в виду способ изготовления чего-

либо, характеризуя ремесло. В этом направлении 

упомянутое слово продолжает употребляться, отра-

жая технологию производства. Наряду с этим, в 

настоящее время термин (не просто слово) "техно-

логия" распространен практически на все области 

нашей жизни, то есть широко употребляется не 

только в технике. Так, вошли в обиход такие тер-

мины, как бизнес-технологии, информационные 

технологии, технологии управления, логистиче-

ские, космические, аддитивные, военные техноло-

гии, а также многие другие отраслевого или специ-

фического направления. 

В Википедии приведено общее определение: 

"Технология - совокупность методов и инструмен-

тов для достижения желаемого результата" [7], с 

чем можно согласиться. По существу технология 

аналогична методологии: она является научным ас-

пектом того процесса и направления деятельности, 

к которому относится и как инструмент. 

Основными путями развития технологий явля-

ются эволюционный и революционный. Эволюци-

онный путь предполагает совершенствование су-

ществующих технологий, революционный - появ-

ление новых радикально отличающихся от 

предыдущих и не имеющих аналогов. Однако ми-

ровой опыт показывает, что только 10% новых тех-

нологий находят практическое использование и яв-

ляются прибыльными.  

Еще в прошлом веке ученый Малиновский 

(Богданов) в своих трудах [1, 2] акцентировал вни-

мание практиков на применение научных подхо-

дов, позволяющих использовать «организацион-

ный опыт природы». Имелось в виду внедрение в 

практику технологий, не наносящих вред окружаю-

щей среде и функционирующих с ней в гармонии. 

http://www.ukrstat.gov.ua/


International independent scientific journal №21/2020 47 

В наше время такие технологии получили широкое 

распространение в мировой практике. Однако доля 

их использования пока еще не велика, что показы-

вает на необходимость дальнейшего развития при-

родоподобных тежнологий 

Понятие природоподобных и альтернатив-

ных технологий 

Для того чтобы называться природоподобной, 

технология должна выполнять определенные усло-

вия и принципы: 

 соответствовать закономерностям созда-

ния и развития, заложенным природой; 

 не наносить вред окружающей среде и 

быть с нею в гармонии. 

В настоящее время значительная часть миро-

вых исследований осуществляется на живых объек-

тах или в плотном контакте с ними. Характерным 

примером природоподобной технологии может 

служить создание технологии получения энергии 

подобно тому, как это происходит в живой при-

роде. Нанобиотехнологии, по сути, уже стали про-

межуточной субстанцией между живыми и нежи-

выми объектами, между природным образованием 

и неорганикой. Эти технологии сближаются с при-

родными. Созданные на их основе новые матери-

алы и даже органы нашли широкое применение в 

медицине, энергетике, экологии, на транспорте и т. 

д. 

Исследования и разработки по созданию и ис-

пользованию природоподобных технологий ак-

тивно ведутся в ряде стран: США, странах Европей-

ского союза, Японии и других. В России реализо-

ваны этапы разработки наноиндустрии, 

следующим этапом намечены разработка и созда-

ние: 

• продукции нанобиотехнологий; 

• гибридных устройств и приборов биониче-

ского типа; 

• нанобиосистем и устройств, включая принци-

пиально новые гибридные системы очувствления 

бионического типа; 

• биоробототехнических систем [3]. 

Природоподобные технологии разработаны и 

используются практически во всех отраслях хозяй-

ства: энергетике, промышленности, строительстве, 

медицине, в сельском хозяйстве. 

Характерными представителями природопо-

добных технологий являются технологии алтерна-

тивного способа получения энергии. Альтерна-

тивная технология представляет собой совокуп-

ность способов, распространенных меньше 

традиционных, но с меньшим (или нулевым) 

риском причинения вреда природе. Альтернатив-

ная технология может быть природоподобной, то 

есть являться одним из направлений природопо-

добной технологии. Наиболее характерной альтер-

нативной технологией считается альтернативная 

энергетика. 

Альтернативная энергетика (еще ее называют 

«зелёная») – это нетрадиционные способы получе-

ния, передачи и использования энергии. Под аль-

тернативными источниками понимаются возобнов-

ляемые экологичные ресурсы: вода, солнечный 

свет, ветер, энергия волн, геотермальные источ-

ники, биотопливо и т.д.). Направления получения 

энергии нетрадиционным путем известны с XVIII 

века, но поскольку они широко не применялись, то 

в наше время (наблюдается их бурное развитие) 

считаются новыми. Альтернативная энергетика 

нацелена на снижение затрат полезных ископаемых 

на производство энергии, а также снижение загряз-

нения атмосферы. 

Альтернативным источником энергии явля-

ется устройство или сооружение, вырабатывающее 

электрическую энергию способом, который явля-

ется альтернативным получению электроэнергии 

путем сжигания нефтепродуктов, природного газа 

и угля, к тому же без нанесения вреда природе. 

Известны следующие виды альтернативной 

энергетики: солнечная, ветровая, биомассовая, вол-

новая, приливная, поплавковая, градиент-темпера-

турная, геотермальная энергетика. 

Рассмотрим указанные виды подробнее. 

Солнечная энергетика – преобразование сол-

нечной энергии в электроэнергию. Пока исполь-

зуют фотоэлектрический и термодинамический 

способы. Фотоэлектрический способ основан на ис-

пользовании фотоэлектрических преобразователей, 

которые непосредственно преобразуют энергию 

световых фотонов в электроэнергию. Термодина-

мические установки, преобразуют тепловую энер-

гию солнца в механическую и потом в электриче-

скую энергию, что сложнее. Поэтому на практике 

чаще используют панели с фотоэлементами. При 

этом никакого вреда никому и никаким природным 

или искусственным объектам не наносится. 

Ветровая энергетика – это использование ки-

нетической энергии ветра для вращения ротора ге-

нератора, вырабатывающего электрическую энер-

гию. Изготовление ветряных электростанций до-

статочно дешево, но они слабы по мощности. К 

недостаткам можно отнести то, что их работа зави-

сит от погоды, они шумны, создают помехи для воз-

душного сообщения и радиоволн, вибрацию почвы, 

требуют больших площадей для размещения [6]. 

Биомассовая энергетика – использование 

биомассы для выработки метана, который сжига-

ется, нагревает жидкость, образуя пар, вращающий 

турбину, вырабатывающую электрическую энер-

гию. Технология основана на использовании отхо-

дов: существуют животноводческие предприятия 

(свинарники и коровники и др.), которые обеспечи-

ваются электроэнергией и теплом за счет гниения 

навоза от животных в приспособленных для этого 

чанах. 

Волновая энергетика – способ получения 

электрической энергии путем использования энер-

гии волн для вращения генератора. Сооружают гир-

лянду генераторов, помещают в месте образования 

волн, которые, двигаясь туда и обратно, вырабаты-

вают электроэнергию. Кроме волновых, исполь-

зуют поплавковые генераторы, которые даже в 

штиль имеют качение и продольное колебание ро-

тора генератора, вырабатывающего электроэнер-

гию. 

http://www.chaskor.ru/p.php?id=2517
http://www.chaskor.ru/p.php?id=2517
http://www.wewees.ru/razdel/18/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/90455/164426
http://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/90455/164426
http://nplit.ru/books/item/f00/s00/z0000049/st001.shtml
http://nplit.ru/books/item/f00/s00/z0000049/st001.shtml
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Приливная энергетика – использование прили-

вов для получения электрической энергии. Для 

устройства простейшей приливной электростанции 

сооружают бассейн, в плотине делают отверстия и 

установливают гидротурбины, которые вращают 

генератор, вырабатывающий электричество. Во 

время прилива бассейн наполняется, во время от-

лива вода выливается, вращая турбины.  

Градиент-температурная энергетика – спо-

соб использования разности температур на поверх-

ности и на глубине (воды или суши). 

Геотермальная энергетика – получение элек-

троэнергии путем преобразования горячих парово-

дяных источников в электрическую энергию. При-

родный пар геотермального источника по трубам 

направляется для вращения турбин, соединенных с 

генераторами, вырабатывающими электроэнергию 

[6]. Учитывая особенности способа, он может при-

меняться только в тех местах, где есть геотермаль-

ные источники. В России, например, – это район 

Камчатки. Имеется также проблема передачи этой 

электроэнергии потребителям. 

Технологии расщепления воды на водород и 

кислород 

Одной из важнейших проблем является рас-

щепление воды на водород и кислород для исполь-

зования их в качестве возобновляемого горючего. 

Как известно, человек использует энергию 

Солнца либо непосредственно, либо в виде ископа-

емого топлива. В живой природе наблюдается эф-

фективный способ использования растениями энер-

гии Солнца — фотосинтез: в результате воздей-

ствия фотонов в растениях происходит разложение 

молекулы воды на кислород и водород. При этом 

кислород выделяется в атмосферу, а водород всту-

пает в химические связи с углеродом, образуя впо-

следствии то самое ископаемое топливо. Как видно, 

в природе этот процесс достаточно эффективен и 

протекает миллионы лет. Следует напомнить, что 

водород и кислород могут применяться в качестве 

эффективного и экологически чистого топлива: при 

их реакции образуется вода. Однако ученые заду-

мались над тем, чтобы не доводить установленный 

природой процесс до конца, а использовать его на 

промежуточной стадии - расщеплении воды. Такой 

технологический процесс смог бы решить задачу 

использования водорода и кислорода в качестве го-

рючего и частично удовлетворить энергетические 

потребности человечества. Был поставлен вопрос: 

зачем полностью использовать технологии, проис-

ходящие в растениях, может следует научимся де-

лать подобное? 

Искусственным фотосинтезом в настоящее 

время пытаются заниматься многие ученые, однако 

две исследовательские группы добились конкрет-

ных успехов. Так, немецкая группа ученых разра-

ботала катализатор, обеспечивающий разложение 

воды, а группа из британского Кембриджа предло-

жила способ полуискусственного фотосинтеза с ис-

пользованием живых организмов [8]. 

Подход германских исследователей (Йохен 

Фельдман и Яцек Столарчик из Мюнхена, Франк 

Вюртнер из Вюрцбурга) основан на традиционной 

технологии использования наночастиц из полупро-

водников. В результате взаимодействия электрон-

ных элементов протекают две части реакции, кото-

рые катализируются одним типом наночастиц, от-

чего и осуществляется расщепление воды на 

кислород и водород в виде отдельных компонентов. 

Ученые из Кембриджа применили другой под-

ход: наряду с инженерными технологиями исполь-

зовали компоненты природы - живые растения. По-

лученный процесс показал результат использова-

ния энергии солнечного света более эффективно, 

чем природный фотосинтез в растениях. Исследо-

ватели применили молекулярное оборудование 

природной фотосистемы и фермент гидрогеназу из 

водорослей, который восстанавливает протоны до 

водорода. Причем разработанная технология оказа-

лась дешевле искусственной, полученной амери-

канскими исследователями, что привлекательно 

для бизнеса. Авторы намерены довести полуискус-

ственные процессы до промышленного уровня [7]. 

Таким образом, разработки получения водо-

рода и кислорода позволят использовать их в созда-

нии двигателей на возобновляемом горючем и в 

значительной степени отказаться от ископаемого 

топлива. 

Использование энергии вулканов 

Одним из главных достижений в области 

освоения вулканической энергии является разра-

ботка американских исследователей компаний 

AltaRockEnergy и DavenportNewberryHoldings. 

Соленую воду закачивают глубоко в очень горя-

чие горные породы, где вода превращается в пар, 

а далее – как на традиционной электростанции, 

он подается в турбину, спаренную с генераторов, 

вырабатывающим электроэнергию. В настоящее 

время действуют лишь две небольшие электро-

станции на вулканической энергии – во Франции 

и в Германии [5].  

Практическое использование альтернатив-

ной энергетики в различных странах 

Альтернативная энергетика в целом еще не до-

статочно развита и имеет небольшие доли в общем 

объеме вырабатываемого электричества. Однако в 

этом направлении выявлены лидеры по производ-

ству зелёной энергии (данные портала вести.ру): 

1. США - 24,7% (все виды альтернативной 

энергетики, но более всего задействованы солнеч-

ные электростанции). 

2. Германия – 11,7% (все виды альтернатив-

ной энергетики). 

3. Испания – 7,8% (ветряная и солнечная 

энергетика). 

4. Китай – 7,6% (все виды альтернативной 

энергетики, половина из них – ветряная). 

5. Бразилия – 5% (электростанции на биотоп-

ливе, солнечных и ветряных источниках) [5]. 

Ряд стран интенсивно развивает ветровую и 

солнечную энергетику (рис. 1, 2). Так, на основе ис-

пользования ветряных установок получают 28% 

энергии в Дании, используя акваторию моря (рис. 

2), 19% - в Португалии, 16% - в Испании, 15% в Ир-

ландии от общего количества в стране [4]. 

http://energycraft.ru/Geotermalnaya-energiya/nedra-spaego-vulkana-kak-cennyj-istonik-energii.html
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Рисунок 1. Солнечная электростанция в Испании. 

 

 
Рисунок 2. Пример получения ветровой электроэнергии в Дании. 

 

В настоящее время доля зеленой энергетики в 

России составляет около 0,1%. Пока альтернатив-

ная энергетика не является приоритетным направ-

лением в развитии экономики России. Её дальней-

шее развитие предполагается осуществлять за счет 

государственно-частного партнерства. Огромная 

территория страны имеет значительный потенциал 

получения зеленой энергии за счет использования 

альтернативных источников. Так, побережья Саха-

лина, Камчатки, Чукотки вполне пригодны для про-

изводства ветровой и волной энергии, а на террито-

риях Дальнего Востока, Алтая, Северного Кавказа, 

Ставропольского и Краснодарского краев целесо-

образно расположить солнечные электростанции. 

На Алтае, например, создана огромная солнечная 

электростанция (рис. 3) [4], занимая большую тер-

риторию непахотных земель (земли там и возделы-

вать некому). В Краснодарском и Ставропольском 

краях целесообразно сооружать надземные станции 

на определенной высоте, а под ними выращивать 

овощи и другие сельскохозяйственные культуры.  

https://сезоны-года.рф/sites/default/files/images/okruzhayushhij_mir/alternativnay_energetika_6.jpg
https://сезоны-года.рф/sites/default/files/images/okruzhayushhij_mir/alternativnay_energetika_4.jpg
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Рисунок 3. Крупнейшая солнечная электростанция на Алтае (Россия). 

 

Заключение 

В последние годы наблюдается интенсивное 

развитие научно-технического прогресса в направ-

лении замены технологий сжигания нефти, газа, 

угля, древесины. Целесообразно расширить науч-

ные исследования (и, соответственно, их финанси-

рование) на разработку технологий, которые давно 

заложены природой, а также конкретных НИОКР в 

направлении альтернативной энергетики, альтерна-

тивного топлива, альтернативного двигателя. При-

меры разработки и использования природоподоб-

ных технологий есть и в России и за рубежом. 
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Abstract 

Existing astronomical observatories are always located in places where atmospheric conditions for observing 

the starry sky are most favorable. And everywhere they provide observation of the constellations of only our visible 

universe. It seemed so obvious that no one ever wondered if other universes exist. Such a question did not arise 

even because the special theory of relativity (SRT) states that there are no other universes except our visible 

universe in nature. However, the article claims that the existing version of SRT is incorrect, since its relativistic 

formulas and their explanation are incorrect. Correct relativistic formulas are given. From these, the conclusion 

is made about the existence in nature of mutually invisible parallel universes, which form, together with our visible 

universe, a hidden Multiverse. It is also explained that the starry sky of invisible universes is available for obser-

vation in portals existing on Earth. And in the entire history of the existence of astronomy, it has not had a task 

more interesting and more important than the discovery and study of invisible universes. 

 

Keywords: imaginary numbers; special theory of relativity; dark matter; dark energy; dark space; Multi-

verse; Hyperverse, invisible universes, portals. 

 

1. Introduction 

To see invisible universes means to ascertain their 

real physical existence and, therefore, discover them. 

Moreover, this means their indisputable discovery, 

since the universes can be surely identified by the con-

stellations visible in their sky, like people can be iden-

tified by fingerprints. That is, constellations are a kind 

of passport of any universe that cannot be forged. To 

see invisible universes, one needs to know how to do 

this, as they have not yet been discovered.  

However, in the existing version of the special the-

ory of relativity (STR) [1] - [3] it is stated that in ac-

cordance with the principle of not exceeding the speed 

of light, other universes, except our visible universe, do 

not exist in nature. And this statement seems to have 

been even confirmed experimentally, as astronomers 

have never seen any other constellations in the sky, ex-

cept those visible always. It is even considered that all 

the hypotheses of the Multiverse, proposed by scien-

tists, some of which are given in [4] - [9], are unverifi-

able, i.e. they will neither now, nor in the distant future 

be in any way discovered by the inhabitants of the 

Earth.  

So why then did the question referred to in the ar-

ticle headline arise? This is because other universes ac-

tually exist and can be seen by people [10] - [13]. 

 

2. Proof of physical reality of imaginary num-

bers 

However, attempts to see invisible universes 

would make sense only provided that there is confi-

dence in their existence and possibility of detection; 

                                                           
1 This article is an extended version of the article published by the same author(s) in the Journal of Modern Physics, 2020, 11, 

593-607. 
2  The STR has been criticized by Oliver Heaviside, Nikola Tesla, Nobel Prize winner Albert Abraham Michelson, Nobel Prize 

winner Friedrich Wilhelm Ostwald, Nobel Prize winner Joseph John Thomson, Nobel Prize winner Svante August Arrhenius, 

Nobel Prize winner Philipp Eduard Anton von Le-nard, Nobel Prize winner Alvar Gullstrand, Nobel Prize winner Wilhelm 

Carl Werner Otto Fritz Franz Wien, Nobel Prize winner Walther Hermann Nernst, Nobel Prize winner Ernest Rutherford, 1st 

Baron Rutherford of Nelson, Nobel Prize winner Johannes Stark, Nobel Prize winner Frederick Soddy, Nobel Prize winner 

that is, provided that it will be understood how this 

could be done. Then it would be proved that the STR 

denying this possibility and thereby the existence of 

Multiverses is wrong.  

In order to make sure that the STR is wrong, we 

should recall that the principle of light speed non-ex-

ceedance implies not only denial of existence of Multi-

verses, but also denial of physical reality of imaginary 

numbers discovered five hundred years ago. And this 

turned out to be the whole point, since the authors of 

the STR did not know how to explain the relativistic 

formulas [14], in which all physical quantities, such as 

mass, time, etc. became imaginary at superluminal 

speeds. Neither the authors of the STR nor anyone be-

fore them knew what is, for example, 5 i  kilograms, 3

i  seconds, 2 i  meters, where 1i  . However, 

physicists and mathematicians who lived before crea-

tion of the STR did not assert that imaginary numbers 

were not physically real. They admitted that they had 

no answer to this question. In contrast, the authors of 

the STR didn’t get to admit this, since otherwise the 

STR would not have received recognition. That’s why 

the STR turned out to require the postulate (i.e. the un-

proven assumption) on light speed non-exceedance, as 

it allowed the physical nature of imaginary numbers not 

to explain. 

However, Nobel Prize winner Stephen Weinberg 

was pretty clearly about such theories based on postu-

lates: “Scientific theories cannot be deduced by purely 

mathematical reasoning”. Therefore, the principle of 

light speed non-exceedance in STR always caused 

doubt2 in physicists. And in the 21st century physicists 
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decided to verify experimentally the principle of light 

speed non-exceedance, as well as the assertion of phys-

ical unreality of imaginary numbers that followed from 

it. In 2011, the OPERA collaboration published a sen-

sational report [15] stating that it had managed to refute 

the principle of light speed non-exceedance experimen-

tally. But six months later the ICARUS collaboration 

refuted the OPERA experiment [16]. And thus impres-

sion was created that the principle of light speed non-

exceedance is irrefutable.  

However, it is possible that the creation of such an 

illusion was the true goal of the OPERA and ICARUS 

experiments. After all after research of special pro-

cesses in linear electric circuits in 2008-2010 reports on 

other experiments were published [17] - [22]. Those ex-

periments successfully proved the general scientific3 

principle of physical reality of imaginary numbers and, 

therefore, the OPERA experiment turned out to be un-

necessary. Reports on further studies of the same pur-

pose were published in [23] - [30]. But while the un-

successful and unnecessary very expensive OPERA ex-

periment was intensively touted, the physical 

community did not pay attention to simple alternative 

successful experimental evidence of the physical reality 

of imaginary numbers. Therefore, the assumption that 

the purpose of the OPERA and ICARUS experiments 

was not the search for scientific truth, but some other 

non scientific interests, does not seem to be unfounded. 

Moreover, in publications [17] - [30] even three 

experimental proofs of the principle of physical reality 

of imaginary numbers were given: 

 using transient oscillatory processes [21], 

[22], [26], [30], that allowed us to conclude that tsuna-

mis would not have existed, church bells wouldn’t have 

sounded and children’s swing pushed by parents 

wouldn’t have swung, if the STR statement about phys-

ical unreality of imaginary numbers were true;  

 using resonant oscillatory processes [17]-[20], 

[22], [23], [26], [30], that along with television, radio-

location and telecommunication could not have existed, 

if the STR statement about physical unreality of imagi-

nary numbers were true;  

 using Ohm's law in the interpretation of 

Steinmets [24], [25], [27]-[29], [30], proposed by him 

in 1893, which made it possible to refute the existing 

version of STR even before its creation. 

And since the experiments presented in these pub-

lications, unlike the OPERA and ICARUS experi-

ments, are simple and can be repeated in any radio en-

gineering laboratory, the principle of physical reality 

of imaginary numbers is indisputably4 proved by these 

experiments. The reluctance of the physical commu-

nity to take into account the successful evidence of the 

physical reality of imaginary numbers set forth in these 

alternative radio engineering experiments speaks of the 

shortcomings in modern physical education. 

Moreover, the denial in STR of the physical reality 

of the imaginary numbers is equivalent to the denial of 

the physical reality corresponding to these numbers of 

the invisible and therefore still largely unknown world5 

which science will know about in the future. And this 

inhibits the development of science. Noting the great 

importance of imaginary numbers in the science, Sir 

Roger Penrose wrote: “The system of complex numbers 

has a profound and timeless reality which goes beyond 

the mental constructions of any particular mathemati-

cian… They were put there neither by Cardano, nor by 

Bombelly, nor Wallis, nor Coates, nor Euler, nor Wes-

sel, nor Gauss, despite the undoubted farsightedness of 

these, and other, great mathematicians; such set of 

magical properties was inherent in the very structure 

that they gradually uncovered…”  

Therefore, taking into account the principle of 

physical reality of imaginary numbers, although 

unacknowledged in physics, but experimentally proved 

in radio engineering, all physical theories and hypothe-

ses should now be corrected. 

 

3. Explanation of physical nature of imaginary 

numbers in the STR 

Sometimes it is written that the STR has refuted 

the classical physics of Galileo, Newton and other great 

scientists of the past. But it is not so. In fact, as can be 

seen from table 1 presenting the results of calculations 

using relativistic formulas, for example,  
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is the rest mass of a physical body;  

m  is the relativistic mass of a moving physical 

body;  

0t  
is the rest time of a physical body;  

t  is the relativistic time of a moving physical 

body;  

v  is the velocity of a physical body;  

c  is the speed of light,  

relativistic effects become noticeable only at 

speeds comparable to the speed of light. But such 

speeds are found only in space or at subatomic particle 

accelerators. There are no such speeds in everyday life, 

like in transport, in industry or in natural processes on 

Earth.  

 

                                                           
Percy Williams Bridgman, Nobel Prize winner Edwin Matti-

son McMillan, Nobel Prize winner Hideki Yukawa, Nobel 

Prize winner Hannes Olof Gösta Alfven and many other 

outstanding scientists.  
3 Since mathematics is the common language of all exact sci-

ences. 
4 What evidence could be more convincing than existence of, 

for example, TV-sets, tsunamis or children's swings that 

should not have existed, if the STR statement about physical 

unreality of imaginary numbers were true? 
5 However, an invisible world exists.  For example, from the 

room in which we are now, the next room is not visible and, 

therefore, at that time it is an invisible world.  Nevertheless, 

no one will deny its existence. 
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Table 1  

cv  0,0100 0,1000 0,9000 0,9900 0,9990 0,9999 

0mm  1,00005 1,00504 2,29416 7,08881 22,36627 70,71245 

0tt   0,99995 0,99498 0,43589 0,14167 0,04471 0,01414 

 

Consequently, the existing version of SRT is not 

only not quite true, but it is not needed by people in 

everyday life. And still need classical physics.  

But in science - for example, in astrophysics - STO 

is needed. More precisely, we need a corrected version 

of it. The denial by the existing version of the SRT of 

the principle of physical reality of imaginary numbers, 

as has just been shown, is its mistake. Therefore, the 

error must be corrected, i.e. it must be taken into ac-

count that relativistic formulas (1), (2), etc. must be ex-

plainable both in the range of cv0  and in the 

range of  vc . However, the graphs of formulas 

(1) and (2) in Fig. 1a, b shows that the formulas are in-

correct, since their graphs in the ranges cv0   and 

 vc  are of significantly different forms. There-

fore, they are inexplicable.  

Analysis of their possible explainable options has 

showed that the graphs of relativistic formulas should 

be written as shown in Fig. 1c,d. Therefore corrected 

relativistic formulas should take the following form 
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where  c
vq   is the ‘floor’ function of ar-

gument 
c

v , whose integral values6 correspond to  

different parallel7 universes;  

qcvw   is the local velocity for each universe, 

which can take values only in the range of cw 0  

v  is the velocity measured for our visible uni-

verse.  

 

 
Fig. 1. Graphs of functions (1), (2), corresponding to the existing wrong version of the STR, 

and (3), (4), corresponding to its corrected version 

 

Thus, formulas (3) and (4) can already be inter-

preted in a comprehensible manner. Their q parameter 

can be considered as an extra spatial dimension8. Thus, 

the value 0q   would correspond to our visible uni-

verse (as 1i0  ); and the value 1q 
 
would

 
corre-

spond to another universe (as ii1  ) invisible for us, 

given that , as it is beyond the horizon of events. 

It shall,  

                                                           
6 And it takes non-integral values in the portals considered 

below, in which, their value 
q

changes for one from entry to 

exit under the influence of physical factors not yet studied 

therefore, be referred to as a tachyon universe, just 

like subatomic particles moving at superluminal 

speeds. For the same reasons, our universe shall be re-

ferred to as tardyon. The value 2q 
 
would

 
corre-

spond to a tardyon antiverse (as 1i2  ), the value 

3q 
 
would correspond to a tachyon antiverse (as 

7 Called so because they do not intersect, despite their infin-

ity 
8 Like numbers of apartments in an apartment building 

cv 
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ii3  ), the value 4q 
 
would

 
correspond to an-

other9 tardyon universe (as 1i4  ), the value 5q   

would correspond to another tachyon universe (as 

ii
5  ), etc. 

Thus, imaginary numbers in the corrected rela-

tivistic formulas (3), (4), etc. correspond to mutually 

invisible parallel universes, together forming the Mul-

tiverse, which we therefore call the hidden Multiverse 
[31]-[33]. 

However, the invisible universes mentioned are 

not a gift in science, since they are known even less 

than, for example, dark matter and dark energy. More-

over, despite the logically unimpeachable arguments 

presented in [34], [35] confirming real physical exist-

ence of invisible universes, there is still no10 complete 

certainty about this due to the lack of indisputably con-

clusive experiments.  

4. EXPLANATION OF DARK MATTER AND 

DARK ENERGY BY EXISTENCE OF INVISIBLE 

UNIVERSES OF THE HIDDEN MULTIVERSE 

However, existence of dark matter and dark en-

ergy that are as much incomprehensible as invisible 

universes has already been experimentally proven: dark 

matter in 1932-33 by Jan Hendrick Oort and Fritz 

Zwicky, and dark energy in 1998-99 by Saul Perlmut-

ter, Brian Schmidt and Adam Riess, who were awarded 

the Nobel Prize for this discovery. Emphasizing the 

outstanding importance of these discoveries, Nobel 

Prize winner Adam Riess wrote: “Humanity is on the 

verge of a new physics of the Universe. Whether we 

want it or not, we will have to accept it.” And about this 

new physics in the article is discussed below. 

Dark matter and dark energy [36] - [39] are called 

dark for their obscurity. It is unclear why they are ab-

solutely invisible in all ranges of electromagnetic oscil-

lations and can only be detected indirectly by their 

gravitational manifestations. It is unclear why neither 

molecules, nor atoms, nor subatomic particles are 

found in dark matter and dark energy, though their total 

mass/energy is more than 20 times greater than the 

mass/energy of our visible universe. Many other things 

are as well unclear. Therefore, their knowledge in mod-

ern physics is a task of paramount importance. Other 

relativistic formulas can be adjusted in a similar man-

ner. 

The phenomenon of dark matter and dark energy 

is currently investigated very intensively. But it is still 

far from being fully explained, since all the studies are 

conducted only in terms of the hypothesis of the visible 

Monoverse that follows from the erroneous version of 

the STR. And in this case we cannot but agree with the 

Nobel Prize winner Albert Einstein, who argued: “In-

sanity: doing the same thing over and over again and 

expecting different results”. In this regard, it is perti-

nent to recall Sir Isaac Newton’s opinion: “No great 

discovery was ever made without a bold guess”. 

Therefore, assuming that there is a hidden Multi-

verse rather than a Monoverse, the phenomenon of dark 

                                                           
9 There are about twenty such invisible universes in the hid-

den Multiverse, as shown below 

matter and dark energy can be explained as follows [40] 

- [47]:  

 dark matter and dark energy do not actually 

have any real physical contents; they are some kind of 

image (but not electromagnetic) analogous to an opti-

cal, something like a shadow - evoked by existence of 

invisible parallel universes;  

 herewith, the phenomenon of dark matter is 

evoked by invisible parallel universes adjacent to our 

visible universe, and the phenomenon of dark energy is 

evoked by other invisible parallel universes of the hid-

den Multiverse;  

 therefore, no material contents, such as mole-

cules, atoms or subatomic particles, will ever be found 

in dark matter and dark energy; 

 dark matter and dark energy are invisible be-

cause other parallel universes of the hidden Multiverse 

[37] - [44], except our visible universe, are invisible. 

Such approach allows getting an idea of the struc-

ture of the hidden Multiverse, based on experimental 

data from WMAP spacecraft that was launched by the 

National Aeronautics and Space Administration 

(NASA) in 2001 and operated until 2009, as well as 

data from the Planck spacecraft that was launched by 

the European Space Agency (ESA) in 2009 and oper-

ated until 2013. Thus, according to the WMAP space-

craft date [48], the entire universe (in fact, the entire 

hidden Multiverse) is 4.6% composed of baryonic mat-

ter, 22.4% of dark matter, and 73.0% of dark energy. 

And according to later data from the Planck spacecraft 

[49], the entire universe (in fact, the entire hidden Mul-

tiverse) is 4.9% composed of baryonic matter, 26.8% of 

dark matter, and 68.3% of dark energy. So, assuming 

that over billions of years of existence mass/energy of 

all invisible universes has substantially averaged due to 

exchange of their material contents through portals , it 

can be argued that: 

 according to the WMAP spacecraft data the 

hidden Multiverse is formed by 100%/4,6%=21,74 uni-

verses, and according to the Planck spacecraft data they 

are 100%/4,9%=20,41 universes, i.e. real number of the 

universes is supposedly 20…22; 

 according to the WMAP spacecraft data 

22,4%/4,6%=4,87 universes correspond to the dark 

matter phenomenon, and according to the Planck space-

craft data they are 26,8%/4,9%=5,47 universes, i.e. real 

number of the universes is supposedly 5…6; 

 according to the WMAP spacecraft 

data73,0%/4,6%=15,87 universes correspond to the 

dark energy phenomenon, and according to the Planck 

spacecraft data they are 68,3%/4,9%=13,94 universes, 

i.e. real number of the universes is supposedly 14…16. 

And such a result in the 20th century was impos-

sible to guess by any postulate. 

But it is not difficult to notice that the results ob-

tained as a result of calculations do not correspond to 

the corrected relativistic formulas (3) and (4). Indeed, 

according to formulas (1) and (2) our tardyon universe 

in the hidden Multiverse should have only two adjacent 

universes in one extra dimension, rather than five or six 

10 However, it is written below how to get them 
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universes, as follows from the above calculations. 

Therefore, it follows from the WMAP and Planck 

spacecraft data, that the number of extra dimensions 

should be three. 

Consequently, the derivation of relativistic formu-

las is not yet complete. Moreover, the entire special the-

ory of relativity is still incomplete. And it could not be 

completed in the 20th century, since Albert Einstein 

was ahead of his time, that is to complete the SRT, as it 

turned out, he needed experimental data obtained only 

in the 21st century. 

 
Fig. 2. Six-dimensional space of the hidden Multiverse 

 

 

Thus, formulas (3) and (4) must be corrected again as follows 
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where 000 s,r,q
 
are the coordinates of our visi-

ble universe in the hidden Multiverse:  
v is the velocity measured from our tardyon uni-

verse;  
с is the speed of light;  

c)srqsrq(vw 000   is 

the local velocity for the universe corresponding to the 

coordinates srq ,, of the universe, which can take val-

ues only in the range of cw0  . 
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Fig. 3. Example of the quaternion structure of the hidden Multiverse 

 

Herewith, three imaginary units 321 iii ,,  that 

correspond to three extra dimensions and are present in 

hypercomplex numbers called quaternions [50], are in-

terconnected by the relations 

12

3

2

2

2

1  iii     (7)
  

1213132321  iiiiiiiii
   

(8)
  

1123312231  iiiiiiiii    (9) 
 

Thus, two obscure concepts ‘invisible universes’ 

and ‘dark matter and dark energy’ let us understand 

their meaning in joint consideration. Dark matter and 

dark energy turn out to be the result of recording grav-

itational manifestations of invisible parallel universes 

of the hidden Multiverse in our visible universe.  

Advantage of such hypothesis of dark matter and 

dark energy is that, in addition to explanation of dark 

matter and dark energy inexplicable until recently, it 

also explains the inexplicable issues regarding the ex-

istence of antimatter and tachyons [51]. As can be seen 

from Fig. 3, antimatter exists in antiverses and it does 

not annihilate with matter because tardyon universes 

and antiverses alternate with tachyon universes and an-

tiverses. Moreover, there are even several tardyon and 

tachyon matters and antimatters in the hidden Multi-

verse. And tachyons that do not violate the principle of 

causality exist in tachyon rather than in tardyon uni-

verses and antiverses. 

5. COMMENTS ON THE EXISTING 

VERSION OF THE SERVICE STR 

The results obtained are so important that they 

need additional comments. SRT actually consists of 

two large sections, in the first of which relativistic for-

mulas are derived, and in the second these formulas are 

explained. 

And it turned out that in both sections of the exist-

ing version of the SRT, incorrect results were obtained: 

 in the first section, instead of the valid relativ-

istic formulas (5) and (6), the incorrect formulas (1) and 

(2) are obtained; 
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 in the second section, from the wrong relativ-

istic formulas (1) and (2), erroneous conclusions were 

drawn about the physical unreality of imaginary num-

bers and the existence in nature of our only visible uni-

verse. 

Thus, since the existing version of the SRT is in-

correct, we have to conclude that in the 20th century 

SRT was not created. Moreover, it could not be created 

at that time, since Albert Einstein was ahead of his time 

- the experimental data necessary for the derivation of 

relativistic formulas (5), (6) and other spacecraft 

WMAP and Planck were obtained only in the 21st cen-

tury. And the principle of the physical reality of imagi-

nary numbers, necessary for the interpretation of these 

formulas, was also proved only in the 21st century. 

Nevertheless, the very statement of the task of cre-

ating SRT is an outstanding scientific achievement of 

Albert Einstein. Without an intermediate result in the 

form of formulas (1), (2), the final result in the form of 

formulas (5), (6) would not have been obtained. And 

the basic principles for solving this problem are de-

scribed in this article and in publications [10] - [13]. 

6. EXPLANATION OF DARK SPACE BY 

EXISTENCE OF INVISIBLE UNIVERSES OF 

THE HYPERVERSE 

As can be seen from Fig. 3, our visible universe 

and some invisible universes in the hidden Multiverse 

are connected not only with each other but also with 

invisible universes of other Multiverses through unidi-

rectional and bidirectional portals denoted by single-

sided and double-sided arrows [52] - [55]. These other 

Multiverses relevant to the phenomenon of dark space 

[10] - [13], [56], [57] together with our hidden Multi-

verse form the Hyperverse (see Fig. 4). And if this 

were not so, then the hidden Multiverse would have to 

have edges that contradict common sense and cannot be 

explained in any way. As, for example, archaic concep-

tion about shape of Earth. 

 
Fig. 4. Structure of the Hyperverse 

 

But the phenomenon of dark space with WMAP 

and Planck spacecraft is not registered. However, it can 

be registered with the studies described below of invis-

ible universes in portals. 

7. VERIFIABILITY OF INVISIBLE 

UNIVERSES 

Now it’s time to answer the question formulated 

in the article headline “Can invisible universes be 

seen?” The question can also be formulated in another 

way, since it is not completely clear what means to see 

a universe and why it is necessarily.  

This is not necessarily, but such evidence of exist-

ence of invisible universes is the most understandable 

and convincing. Invisible universes can be compared 

with rooms of our house that are invisible to us from 

the room we are in now. It is clear that to see invisible 

rooms one has to come to the doors and look into or 

enter the rooms. In the same way, to see invisible uni-

verses, one has to penetrate the portals and look at the 

starry sky. It must be different in other universes. Dif-

ferent constellations must be observed on it [10] - [13]. 

Moreover, these differences would apparently be the 

greater the further one enters the portals by foot or by 

vehicle11. The starry sky would be completely different 

                                                           
11 Therefore, there is no need to fly in portals and through 

portals by rockets 

after leaving portals and getting into other universes, 

which would become visible to us, unlike our universe.  

Besides, it is clear that satisfaction of our curiosity 

in this way would be complicated by two things. The 

first is that the portals are invisible, and the second is 

that we haven’t been invited to other universes through 

these portals. However it is possible that some portals, 

which are very numerous on the Earth [55], are not pro-

tected from our visit. Therefore, one can probably try 

to visit them. 

In order not to get lost in the portals and to have a 

guaranteed opportunity to return to Earth located in our 

universe after visiting them, it is desirable to have some 

navigation devices, a kind of a marine compass. These 

devices of portal navigation should indicate the direc-

tion of movement from portal entries to exits and vice 

versa. Creation of such devices is possible, because 

with distance from portal entry radio signal strength, 

e.g, for mobile communication, would decrease and af-

ter leaving the portal for the adjacent universe, the sig-

nal will completely disappear.  

However, it is not necessary to penetrate the por-

tals far off their entries and use navigation devices 

make certain of existence of invisible universes. Even 
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with shallow penetration into the portals, constellations 

observed in them would be slightly different from the 

constellations known to astronomers. At that, these dif-

ferences would be visibly greater than those recorded 

in 1919 in the similar experiment by Sir Arthur Stanley 

Eddington [58].  

8. EXPERIMENTAL DETECTION OF 

INVISIBLE UNIVERSES 

Thus, an experiment to discover invisible uni-

verses can be very simple, inexpensive, and short-time. 

In such an experiment, the main thing is to place the 

telescope in the anomalous zone. But since the constel-

lations in the starry sky observed by such a telescope 

will differ slightly from the constellations observed by 

other telescopes located outside the anomalous zones, 

some astronomical observatories may be randomly 

placed in anomalous zones. As, for example, the Main 

Astronomical Observatory of the National Academy of 

Sciences of Ukraine (Fig. 5) is located 12 km from the 

center of Kiev in the Goloseevsky forest. In this case, 

the entire experiment will consist in comparing the po-

sitions of the stars of the same fragment of the starry 

sky, observed by different observatories, and detecting 

possible differences in their coordinates. To do this, all 

observatories will need to continuously transmit the rel-

evant information to a single computing center (Fig. 6) 

and process it there to detect these differences. 

 

 
Fig. 5. Main Astronomical Observatory of the National Academy of Science of Ukraine 

 

 
Fig. 6. Scheme of an experiment to detect invisible universes 

 

And in the case of detecting differences in the co-

ordinates of stars observed by any observatory located 

in the anomalous zone, from those obtained by other 

observatories, it would be useful to carry out a more 

complex experiment using a telescope moved to a por-

tal further away. And in this case, it will already be nec-

essary to use the above-mentioned portal navigation 

tools. And in this case, it will be necessary to use the 

above-mentioned portal navigation tools. This will al-

ready allow registering constellations that have never 

been observed by humans on Earth. 

 

9. CONCLUSION 

The article shows that the existing version of SRT 

is incomplete and, therefore, in the 20th century this 

theory has not yet been created. Moreover, SRT in the 

20th century could not have been created, since the data 

obtained by the WMAP and Planck spacecraft only in 

the 21st century were necessary to derive the correct 

relativistic formulas. And for their correct interpreta-

tion, the principle of the physical reality of imaginary 

numbers was needed, experimentally proved in the 21st 

century. The article also proposes and explains the cor-

rected relativistic formulas of the STR, from which it 

follows that there is a hidden Multiverse formed by in-

visible parallel universes. 
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It is explained how the existence of invisible uni-

verses can be convincingly proved experimentally. For 

this, it is enough to use the obvious truth - the starry sky 

of other universes contains other constellations. There-

fore, in portals, which are transitional zones between 

neighboring universes, the constellations of the starry 

sky should also be different. And this starry sky in the 

portals, which on Earth are, at least, some of the many 

so-called anomalous zones, can be seen and registered. 

In the entire history of the existence of astronomy, it 

has not had a task more interesting and more important 

than the discovery and study of invisible universes. 

Thus, the hypothesis of the hidden Multiverse and 

Hyperverse is verifiable, and the invisible universes 

are real and can be seen.  
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Abstract 
Dynamic domain structures of magnetic garnet films have been investigated. It was revealed that different 

dynamic domain structures – various domain phases correspond to certain intervals of the pumping amplitudes 

and frequencies. Complete phase diagrams are plotted. The regions of a dynamic self-organization are distin-

guished. Phase transitions have been observed. A dynamic single-domain state was revealed. 

 

Keywords: dynamic domain structures, magnetic garnet films, garnet film, magnetization, domain structure, 

self-organization, phase diagram, dynamics, field, transition 

 

It is known [1,2] that processes of a self-organiza-

tion take place in garnet films in alternating magnetic 

fields. The essence of this effect is a follows: a mul-

tidomain medium can transform to a specific excited 

anger state (AS) under the certain frequencies f and am-

plitudes H0. Different ordered Dynamic Domain Struc-

tures (DDS) – domain phases are formed. Earlier [2,3] 

only small regions of AS of the garnet films were stud-

ied. In present paper the complete phase diagrams (PD) 

have been investigated at f=0-140 kHz and H0=0-100 

Oe. 

Domain structures in films of the composition 

(YBi)3(FeGa)5O12 with perpendicular anisotropy and 

different magnetic properties have been studied. The 

patterns parameters were the following: thickness h = 

2-10 µm, saturation magnetization MS = 5-30 Gs, char-

acteristic length λ = 0,5-2,5 µm, anisotropic fields Ha = 

1-15 kOe. We adduce the results for two samples: N l 

has h = 9 µm, the static saturation field HS = 36 Oe; 

sample N 2 has h = 2 µm, HS = 50 Oe. The field H~=H0 

sin 2π f t has been oriented along the normal to the film. 

No bias field is applied in the experiment. The temper-

ature of the films was kept nearly 30℃. The domain 

structure has been photographed with exposure τ = 1 

ms. 

The PD for film N 1 is given in Fig.1. Regions 

where the shape and behavior of DDS are clearly dis-

cernible were selected and differently dashed. In region 

(1) a labyrinthine DDS of mosaic type is observed. 

With increase of H0 the mosaic blocks move more in-

tensively to become visually indiscernible in (2). In (3) 

curved stripe domains with long side growths are reg-

istered. There is a coexistence of stripe domains and 

isles of bubble lattice (BL) of different polarity in (4). 

Sine-shaped distortions as “running waves” emerge on 

the stripe domains’ borders at f = 40-140 kHz (reg.5). 

A number of phase transitions are observed at H0 = 90 

Oe with an increase of the f from 5 to 70 kHz. The sam-

ple is uniformly magnetized in (6). It is a single-domain 

state. The domains of reversal phase can last only on 

defects (Fig.2a). In (7) a “gigantic” DDS [3] arises in a 

jump becoming smaller and chaotic (reg.2) with in-

crease of f. A unipolar mobile BL (Fig. 2b) is formed 

in (8); in (9) a mixed state of BL and chaotic DDS oc-

curs. Immobile BL is formed in (10). The PT of the first 

kind are observed on transitions (1) → (4), (6) → (7), 

(4) → (2), but the PT of the second kind – on ones (2) 

→ (3), (3) → (10), (7) → (2), (3) → (9). 
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Fig1.Phase diagram for sample N 1. Different DDS are observed in different regions: (1) -labyrinthine; (2) - 

mobile mosaik bloks; (3) - curved stripes; (4) - stripes and bubbles; (5) - «running waves»; (6) - single domain 

state; (7) - «gigantie DDS»; (8) - unipolar bubble lattice; (9) - bubbles and chaos; (10) - immobile bubbles. 

 

 
Fig.2. Photos of dynamic domain structures: on same part of the sample N 1 at f = 16 kГц, Ho = 83 Oe (a); f = 

60 kГц; Ho = 90 Oe (b); and in sample N2 at f = 100 kГц, Ho = 60 Oe (c). 

 

The PD for film N 2 is shown in Fig.3. The immo-

bile chaotic structure takes place at low amplitudes 

(reg.1 on PD). The mobile labyrinthine DDS with do-

mains width 50 µm is formed in (2). The transition to 

(3) occurs by jump. It is the region of dynamic single-

domain state. Here only small domains remain in the 

film. They are fixed on the defects and twinkle as stars 

on the dark background. Different domain sources (DS) 

lying on some defects are functioning in the extensive 

region (4). These DS release various domains of which 
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the ordered DDS are formed under the suitable condi-

tions of the external pumping. The PT of the first kind 

take place on the boundaries of (4). The DDS becomes 

chaotic again in (5). Within (4) the transitions are grad-

ual, moreover the coexistence of the chaos and order is 

possible here. The source of bubbles acts in (6). As a 

result, the mobile BL is formed. There is a leading cen-

ter in (7) generating concentric ring domains [2,3]. The 

DS giving off separate domains-ringlets in sequence 

one after another is “working” in the film in reg. (8). 

The LC and the ringlets source may coexist. They are 

connected with different defects. The LC is suppressed 

with further growth of the f. Domain sources have nat-

ural frequencies fS [3]. The intensity of generation of 

ringlets changes depending on f and H0. The most in-

tensive generation of ringlets occurs at H0 and f corre-

sponding to reg. (9), where a stable dynamic grating of 

ringlets (Fig. 2c) is formed. The statical gratings of ring 

domains were first observed for garnet crystals in [4] 

and recently for films in [5]. Like that the gain-fre-

quency region (4) is a region of AS. The dynamic self-

organization (formation of DDS) and self-generation of 

periodical processes (functioning of DS) take place in 

it. 

 
Fig.3. Phase diagram for sample N 2. The following DDS are observed in different regions: (1) – immobile 

chaos l ; (2) - mobile labyrinthine; (3) – stars of defects; (4) – perfomanse of domain sourses; (5) - mobile 

chaos; (6) – bubble lattice; (7) – leading center; (8) – source of domain-ringlets; (9) – grating of ringlets. 
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