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SPRAY  

 

Аннотация 

В статье приведены данные об эффективности лечения отодектоза у кошек различных породных 

групп препаратом ивермектинового ряда «Ивермек-спрей» в сравнении с препаратом «Фронтлайн Спот 

Он» на базе ветеринарной клиники Русаковой О.С.. Проведены лабораторные исследования соскобов экс-

судата из ушных раковин для постановки диагноза и опеределения интенсивности инвазии.  

Abstract 

The article provides data on the effectiveness of treatment of otodectosis in cats of various breed groups with 

the preparation of the ivermectin series "Ivermek-spray" in comparison with the preparation "Frontline Spot On" 

on the basis of the veterinary clinic Rusakova OS. diagnosis and determination of the intensity of invasion. 
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Заболевания кошек, вызванные арахноэнтомо-

зами широко распространены на территории Рос-

сии, а также за рубежом. Не стоит забывать о том, 

что возбудители арахноэнтомозов являются пере-

носчиками ряда инфекционных и инвазионных за-

болеваний плотоядных, что несет в себе огромную 

угрозу. 

Достаточно широко распространенной нозоло-

гической формой арахноэнтомозов выступает ото-

дектоз. Инвазия ушными клещами на сегодняшний 

день стала настоящей проблемой для заводчиков 

кошек, так как наносят значительный вред питом-

никам, ухудшая общее состояние кошек, понижая 

резистентность организма, ведут к ранней гибели 

приплода. Возбудитель данного заболевания обна-

руживаются у большинства домашних животных. 

Экстенсвиность инвазии отодектозом на террито-

рии нашей страны составляет до 60%. Заболевание 

чаще регистрируется у котят и юниоров (возраст от 

двух до 10 месяцев) с экстенсивностью инвазии 

примерно 35%. 

Отодектоз (ушная чесотка)-инвазионное забо-

левание кошек, собак, пушных зверей, вызываемое 

паразитированием клещей семейства Psoroptidae, 

на внутренней поверхности ушных раковин и в 

наружном слуховом проходе. У кошек паразити-

рует вид Otodectes cynotis [1]. 

Ушной клещ обладает высокой контагиозно-

стью. Передается контактым путем от одного жи-

вотного к другому (также часто передается от мате-

рей к котятам) Признаки раздражения возникают 

только спорадически из-за временной активности 

клещей [4]. 

Установлено, что второе место по распростра-

ненности получило заболевание – отодектоз. Пора-

жение кошек отодектозом отмечается в разные се-

зоны года. Максимальная зараженность наблюда-

ется в весенний (апрель-май) и осенний (сентябрь-

октябрь) периоды. Чаще всего в клинику Русаковой 

О.С., находящейся по адресу г. Буденновск, ул. 

Ставропольская 94, поступали случаи заражения 

отодектозом кошки, в возрасте от 6 месяцев до 3 

лет. Наибольшую зараженность клещами отмечали 

у бездомных кошек, либо при содержании кошек в 

домах с выгулами на улице 

Объектом исследования послужили соскобы 

из ушной раковины кошек короткошерстной, длин-

ношерстной и 5-й (смешанной) породных групп. 

Разного возраста и пола.  

На основании эпизоотических данных, клини-

ческих и лабораторные исследований был постав-

лен диагноз отодектоз, так как у всех животных 

наблюдался сильный зуд в районе ушных раковин. 

У одной из исследуемых кошек наблюдается гной-

ная масса, которая склеивает волосы нижнего края 

ушной раковины. Для более точного постановления 

диагноза у всех животных был отобран материал и 

проведено лабораторное исследование. 

Метод. поместили на стекло соскоб, залили не-

сколькими каплями 50% глицерина, покрыли пред-
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метным стеклом и раздавливали до получения ку-

сочков, исследовали при малом увеличении микро-

скопа [3]. 

У каждой кошки было проведено по 4 исследо-

вания, результаты представлены в таблице №1. 

Таблица-1 

Интенсивность инвазии кошек в ветеринарной клинике Русаковой О.С. 

Интенсивность инвазии 

Кошка№1 Кошка№2 Кошка№3 Кошка№4 

1 группа 2 группа 

 (SCS)  (BRI)  (SFS)  (CRX) 

ИИ1, особ. 6 5 7 4** 

ИИ2, особ. 4** 5 6** 8* 

ИИ3, особ. 12* 4** 11* 8* 

ИИ4, особ. 5 6* 10 6 

ИИср, особ. 7 (6,75) 5 8,5 6,5 

Обследованные животные были разделены на 

2 группы(по 2 животного в кадой) Первую группу 

лечили препаратом «Ивермек-спрей», вторую 

группу каплями «Фронтлайн Спот Он». Ивермек-

спрей воздействует на величину тока ионов хлора 

через мембраны нервных и мышечных клеток пара-

зита. Изменение тока ионов хлора нарушает прове-

дение импульсов, что приводит к параличу и ги-

бели паразитов [3]. 

Лекарственный препарат был применен пер-

вой группе кошек по 2.0 мл на животное. Повтор-

ную обработку проводили через 5 дней. 

Фронтлайн Спот Он закапывали 2 группе жи-

вотных однократно в каждое ухо по 4 капели. Оста-

ток препарата в используемой пипетке, наносили на 

кожу между лопаток.  

Через 14 дней все животные были осмотрены 

на наличие клинических признаков отодектоза.  

У животного №1 наблюдались улучшения об-

щего состояния, избавление от зуда. При повторной 

микроскопии соскобов были обнаружены мертвые 

клещи в небольшом количестве. 

У животного №2 также не наблюдалось при-

знаков зуда, не обнаружено темно-коричневого экс-

судата и неприятного запаха. При микроскопии со-

скоба клещей и их яиц обнаружено не было. 

У животного №3 признаки зуда уменьшились, 

но не пропали. При микроскопическом исследова-

нии были обнаружены мертвые клещи и их яйца. 

У животного №4 зуд уменьшился, но не пре-

кратился. При исследовании было обнаружено не-

большое количество темно-коричневого экссудата. 

При микроскопии соскоба было обнаружено не-

большое количество подвижных клещей. 

При применении препарата «Ивермек-спрей» 

поражение кошек отодектозом снизилось в не-

сколько раз и клинические признаки заболевание 

не были выявлены. 

При применении препарата «Фронтлайн Спот 

Он» клинические признаки незначительно сократи-

лись, но инвазия клещами все еще присутствовала. 

Таким образом применение препарата «Ивер-

мек-спрей» оказалось более эффективным при ле-

чении отодектоза.  
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FUNCTIONAL FEATURES OF THE MASTICATORY MUSCLES IN MYOFASCIAL FACIAL PAIN 

SYNDROME (MFРS) 

 

Міофасціальний больовий синдром обличчя (МФБСО) характеризується поєднанням симптомів, які 

можуть включати біль, болючість та дисфункцію скронево-нижньощелепного суглоба, ротової порож-

нини та оклюзійних контактів антагонуючих зубів, шийного відділу хребта та жувальних м’язів. 

Метою дослідження було вивчення функціональних особливостей жувальних м’язі у хворих з МФБСО. 

Myofascial facial pain syndrome (MFBS) is characterized by a combination of symptoms that may include 

pain, pain and dysfunction of the temporomandibular joint, oral cavity and occlusive contacts of antagonizing 

teeth, cervical spine and masticatory muscles. 

The aim of the study was to study the functional features of the masticatory muscles in patients with MFBS. 

 

Ключові слова: жувальні м’язи, щелепно-лицьова ділянка, больовий синдром 

Key words: masticatory muscles, maxillofacial region, pain syndrome 

 

Актуальність теми. У стоматологічній літера-

турі біль у м’язах з або без обмежень у відкритті 

рота зазвичай називають «синдромом дисфункціо-

нального, міофасціального болю». Це дещо невда-

лий термін, оскільки його часто плутають і викори-

стовують як взаємозамінне поняття з більш практи-

чним та чітко визначеним поняттям 

«міофасціальний больовий синдром» (МБС), опи-

саним Сіммонсом, Тревеллом та Сіммонсом [4]. 

Міофасціальний больовий синдром обличчя 

(МФБСО) характеризується поєднанням симпто-

мів, які можуть включати біль, болючість та дисфу-

нкцію скронево-нижньощелепного суглоба, рото-

вої порожнини та оклюзійних контактів антагону-

ючих зубів, шийного відділу хребта та жувальних 

м’язів. Пацієнти можуть скаржитися на місцевий 

зубоальвеолярний біль; біль у м'язах; головний біль 

та больові відчуття в області обличчя та шиї; певні 

звуки під час роботи мищелкових відростків щелеп; 

відхилення та обмеження руху нижньої щелепи; 

змінені оклюзійні контакти антагонуючих зубів; 

парафункції та погані оральні звички; а також фун-

кціональні обмеження жування. Черепно-лицьові 

болі мають особливе емоційно-психологічне зна-

чення. Обличчя, рот, мова та інші функції ротової 

порожнини дуже важливі майже для всіх взаємодій 

людини; черепно-лицьовий біль заважає таким фу-

нкціям і здатності до спілкування. Приблизно 10 % 

загальної кількості людей відчувають черепно-ни-

жньощелепний біль. Його поширеність оцінюється 

в діапазоні від 0 % до 10 % для чоловіків та від 2 % 

до 18 % для жінок. Поширеність серед дітей та під-

літків коливається від 2 % до 6 %. Скарги на біль 

варіюють від гострих та перехідних станів, таких як 

зубні болі, до хронічних хвороб, таких як невралгія 

трійчастого нерва та скронево-нижньощелепні роз-

лади. Хоча у більшості пацієнтів, що скаржаться на 

біль, він з часом зменшується як із, так і без ліку-

вання, проте у невеликого відсотку скарги на біль 

зберігаються. Подібно до інших м’язово-скелетних 

болів, у частки пацієнтів між 5 % і 15 % усіх хворих 

на МФБСО, біль переходить у хронічну стадію [1, 

2, 3]. 

Мета дослідження. Метою дослідження було 

вивчення функціональних особливостей жувальних 

м’язі у хворих з МФБСО. 

Методи дослідження. Тридцять хронічних 

хворих на МФБСО (тривалість болю > 6 місяців) з 

наявною симптоматикою дисфункції СНЩС та без 

неї були обрані методом суцільної вибірки пацієн-

тів. П’ятнадцять здорових випробовуваних, підіб-

раних за віком та статтю, увійшли до контрольної 

групи (С, 14 жінок та 1 чоловік). 

Критеріями включення до групи обстеження 

були: хронічний біль в щелепно-лицевій ділянці 

(міальгія та / або артралгія), на основі анамнезу та 

клінічного обстеження; для групи контролю увій-

шли пацієнти з хорошим загальним станом здо-

ров’я та відсутністю в анамнезі щелепно-лицевих 

розладів. В групи дослідження не включали суб'єк-

тів з: видаленим зубом (крім третіх молярів), зуб-

ним болем або проблемами пародонтного харак-

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2021-20107-6-10
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теру, протезами, деформацією зубного ряду, відк-

ритим прикусом, кардіостимулятором, неврологіч-

ною або когнітивною недостатністю, наявністю пу-

хлин або станом після їх видалення або травмами в 

області голови та шиї, вагітністю, поточним або по-

переднім ортодонтичним, лікуванням, використан-

ням знеболюючих, протизапальних та психотроп-

них препаратів. 

Симптоматика щелепно-лицевих функціона-

льних розладів у окремих пацієнтів перевірялася та 

оцінювалася за допомогою анкети для самостій-

ного звітування про ознаки та симптоми щелепно-

лицевих розладів. За результатами первинного об-

стеження всі хворі були поділені на дві групи. В пе-

ршу групу увійшли хворі з наявністю клінічних оз-

нак МФБСО без симптоматики з боку СНЩС, в 

другу групу обстежених увійшли пацієнти з клініч-

ними ознаками сполучного ураження СНЩС та 

ознаками МФБСО. 

Були обстежені жувальні та передні порції 

скроневих м’язів з обох сторін (ліворуч та право-

руч). Активність ЕМГ реєстрували за допомогою 

бездротової ЕМГ-системи (FreeEMG, BTS S.p.A., 

Garbagnate Milanese, Italy). Спарені одноразові по-

передньо змащені гелем електроди Ag/AgCl (площа 

датчика, 3,14 см2; відстань між електродами – 2 см;) 

кріпили на шкіру вздовж основних напрямків 

м’язових волокон, визначених пальпацією під час 

максимального самостійного стиснення щелеп. Пе-

ред розміщенням електродів шкіру протерли змоче-

ною у спирті марлевою серветкою. Чоловіків про-

сили прийти гладко поголеними, щоб полегшити 

розміщення електродів. Для кожного суб’єкта еле-

ктроди закріплювали перед початком дослідження 

і всі тести проводились без будь-якої зміни поло-

ження електродів. Аналоговий сигнал ЕМГ був по-

силений і оцифрований за допомогою диференціа-

льного підсилювача з високим загальним коефіціє-

нтом відхилення. Пацієнту що проходив 

обстеження в стоматологічному кріслі с природньо 

піднятою головою, було запропоновано виконати 

два завдання: 5-секундне максимальне вольове сти-

снення щелеп (МВС) та два 15-ти - секундні однос-

торонні (праві та ліві) тести довільного жування. 

Щоб стандартизувати ЕМГ-потенціали чоти-

рьох досліджуваних м'язів, два бавовняні валіки то-

вщиною 10 мм розміщували на зубах нижньої ще-

лепи в районі другого премоляру / першого моляру 

кожного обстежуваного і записували 5-секундне 

значення МВС (СОТ) [6]. Автоматично був виявле-

ний 3-хсекундний період з найбільш стабільними 

сигналами і, таким чином, відповідне середнє зна-

чення RMS-послідовності кожного м’яза було поз-

начено як 100 % амплітуди. 

Щоб уникнути ефекту втоми, пацієнтові нада-

вався період відпочинку не менше 3 хв між станда-

ртизацією та функціональними записами. 

Пацієнта просили максимально стиснути зуби 

(позиція бугорково-фісурного контакту зубів-анта-

гоністів) якомога сильніше и тримати щелепи в та-

кому положенні протягом 5 с. Найкращий 3-секун-

дний період (з найбільш постійними сигналами 

ЕМГ) вибирався автоматично, його чотири 120-се-

редньоквадратичні зразки були стандартизовані та 

використовувалися для обчислення коефіцієнта пе-

рекриття [5]. Ці коефіцієнти кількісно визначають 

часову рівновагу (координацію) стандартизованої 

діяльності. Для кожного хворого, коефіцієнт перек-

риття при функціонуванні скроневих м’язів та жу-

вальних м’язів показував ступінь право-лівої аси-

метрії; коефіцієнт ротації кількісно визначав поте-

нційну силу імпульсу [5]. Інший показник оцінював 

ступінь взаємозв’язку між діяльністю двосторонніх 

скроневих та жувальних м’язів. Індекс асинергії об-

числювався у відсотковому співвідношенні різниці 

між двома середніми стандартизованими потенціа-

лами скроневих м’язів та двома середніми стандар-

тизованими потенціалами жувальних м’язів, також 

була обчислена сума всіх потенціалів (діапазон: 100 

%). 

Окрім цих стандартизованих параметрів, та-

кож була проаналізована абсолютна середня вели-

чина середньоквадратичної активності ‒ RMS (оди-

ниця, mV) жувальних м’язів та скроневих м’язів. 

Другим завданням було 15-е одностороннє, 

ліво- та правостороннє довільне жування поперед-

ньо розм’якшеної гумки без цукру. 

ЕМГ-сигнали чотирьох м'язів були стандарти-

зовані під час дослідження, як зазначено для МВС, 

жувальні цикли визначались автоматично (Ferrario 

et al., 2004) та обчислювалась частота жування 

(одиниця, Гц). 

Двовимірний диференціальний аналіз прово-

дили одночасно відносно стандартизованої актив-

ності на правосторонньому жувальному та скроне-

вому м’язах [6]. 

Щоб оцінити, чи жувальний тест виконується 

з симетричними м’язовими порціями (з лівого та 

правого боку жування), обчислювали індекс симет-

ричного жування (SMI, %) [6]. SMI коливається від 

0% (асиметрична м’язова активність) до 100 % (си-

метрична м’язова активність). 

Сумарна (право- та лівосторонніх жувальних 

та скроневих м’язів) стандартизована активність 

протягом 15-ти секунд жування обчислювалася як 

сума чотирьох інтегрованих областей потенціалів 

ЕМГ у проміжку часу (Загальна активність, %s). 

Крім того, також були обчислені середнє значення 

активності одного циклу жування (Актив-

ність/цикл, % s) та відсоток азначеної діяльності 

для робочих бічних м'язів (робоча активність, %) 

[6]. 

В даний час для жувального індексу кожного-

обстеженого хворого, відмінного від SMI, було ро-

зраховано середнє значення між правою та лівою 

сторонами жувальних значень, котрі і далі розгля-

даються для порівняння між групами пацієнтів. 

Крім того, відмінності між правою та лівою сторо-

нами також були кількісно визначені за допомогою 

індексів симетрії (SI), розрахованих як співвідно-

шення між нижньою бічною величиною та вищим з 

двох значень. Тільки для робочої активності індекс 

симетрії SI розраховували як залишкове значення 

до 100 % від абсолютної різниці між правим та лі-

вим показниками довільного жування. Для всіх 
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змінних SI 100 % були вказані максимальні умови 

симетрії. 

Було вивчено комплексний функціональний 

індекс (FI, %) з метою кількісно підсумувати зага-

льну функціональну активність кожного паціє-

нта.Спочатку був розрахований довірчий інтервал 

для нормального розподілу, що охоплює принаймні 

95% контрольної сукупності (TI 95 %), він розрахо-

вувався для кожного стандартизованого параметра 

на основі показників контрольної групи, які всі но-

рмально розподілялись.  

Повторюваність вимірювання ЕМГ для 15 па-

раметрів жування оцінювали порівнянням двох по-

слідовних повторень 15-ти циклів одностороннього 

жування у восьми випадково обраних суб'єктів (4 з 

контрольної групи, 4 з групи СНЩР). Для переві-

рки було застосовано спарений t-тест Стьюдента за 

наявності систематичної зміни середнього зна-

чення. 

Рівень значущості був встановлений на рівні 

Р<0,05. Всі статистичні розрахунки проводились за 

допомогою програмного забезпечення 

STATISTICA 12 (StatSoft Inc., Tulsa, OK, USA). 

Результати дослідження В результаті були 

виявлені суттєві відмінності між групами по двом 

ненормованим максимальним м'язовим активнос-

тям, а також по нормалізованим показникам та ін-

дексу асинергії. Вторинні тести показали, що в 

групі з сполучними проявами МФБСО та СНЩС 

була значно нижчою максимальна активність скро-

невого та жувального м’язів та більша асиметрія 

скроневих м'язів, в порівнянні з групою контролю. 

Також обидві групи пацієнтів продемонстрували 

меншу координацію між парами жувального та 

скроневого м'язів у порівнянні з групою та більшу 

задіяність скроневих м’язів (індекс асинергії: 

МФБСО без ознак патології СНЩС, та МФБСО та 

патологією СНЩС (табл.) 

Показники процентного перекриття ПВ, Ж та 

кручення продемонстрували тенденцію до змен-

шення при зростанні ступеня тяжкості клінічних 

проявів, але статистичні відмінності не були знач-

ними. 

Порівняно з групою контролю, в групі сполуч-

них клінічних проявів значно нижчий середній по-

казник задіяності робочих бічних жувальних м’язів 

(нижча диференціальна бічна активність між робо-

чими та балансуючими жувальними м’язами), що 

також призвело до зниження показника робочої ак-

тивності, разом із гіршим ступенем симетрії між 

жуванням на праву та ліву сторони (Р = 0,012). Не 

спостерігалось різниці у показниках між групою з 

проявами МФБСО та іншими двома групами під 

час жувального тесту. 

Статистично значущих відмінностей для зна-

чень індексу симетрії та нормалізованої активності 

не виявлено. 

Функціональний показник, розрахований на 

сукупності аналізованих змінних (МВС та жу-

вання) значно зменшився від групи контролю до 

групи з клінічними проявами МФБСО та сполуч-

ними проявами МФБСО та СНЩС Одностороннє 

жування переважало у пацієнтів зі сполучними про-

явами патології м’язів та суглобів – 80 %; та ізольо-

ваним ураженням м’язів ‒ 74 %. На відміну від них, 

більшість пацієнтів контрольної групи (87 %) де-

монстрували двосторонній режим жування. 

Під час жування, коли нормалізується макси-

мальна активність м’язів для МВС, значення зага-

льної активності та активності/циклу не відрізня-

лися між групами. Це означає, що відповідна енер-

гія, що застосовується для жування, мала схожі 

показники у групах, що також спостерігалося у па-

цієнтів з нехронічною формою МФБСО. Врахову-

ючи, що в групі зі сполучними проявами значно 

зменшилась ненормалізована максимальна м'язова 

активність зменшилася і фактична енергія, яка ви-

користовується для жування. Це може бути одним 

із факторів, що провокує труднощі при жуванні, 

про які повідомляли пацієнти. Тому нормалізовані 

жувальні параметри не залежать від тривалості або 

тяжкості дисфункції: здається, пацієнти уникають 

докладення більших зусиль при жуванні, можливо, 

задля зменшення болю у м’язах та СНЩС, який ви-

никає при фізичних вправах. 

Більше того, група зі сполучними порушен-

нями продемонструвала значно менший диферен-

ціал робочо-балансувальної бічної активності м'я-

зової маси у порівнянні з контрольною групою, а 

також вищу пропорцію задіяння балансуючих біч-

них м’язів в цілому, при цьому робочі м’язи все 

одно залишалися найактивнішими (робоча актив-

ність > 50 %); здорові піддослідні суб’єкти пока-

зали кращу здатність диференціювати задіяння 

м’язів на користь робочої сторони [6]. 

У порівнянні жування правої та лівої сторони 

(SMI), патерні задіяння м’язів в середньому був 

менш симетричним у хворих на СНЩР, особливо з 

важною формою. Однак загальний розподіл актив-

ності на робочі та балансуючі бічні м’язи був поді-

бним між двома сторонами жування, з показником 

робочої активності-SI> 86 % для всіх груп. Остан-

ній результат, очікуваний для здорових суб'єктів, 

спостерігався також у групах з поєднаними уражен-

нями жувальних м’язів та СНЩС можливо тому, 

що, незважаючи на поширеність одностороннього 

ЗСДС, більшість пацієнтів скаржилися на двосто-

ронній біль, міальгію та / або артралгію (93 % випа-

дків пацієнтів у групі з поєднаним ураженням та 87 

% у МФБСО , з функціональним посиленням болю. 
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Таблиця 

Електроміографічні показники при максимальному самостійному стисканні щелеп та жуванні 

у хворих з міофасціальним больовим синдромом обличчя (МФБСО) 

Досліджувані 

показники 
Група конт-

ролю 

МФБС без пато-

логії ВНЩС 

(n=15) 

Р1 
МФБС з дисфунк-

цією ВНЩС (n=15 
Р2 Р3 

Додаткове 5ти 

сек стиснення 

ПС (MV)  

171,4±12,388 170,353±6,029 0,938 136,106±10,281 0,031 0,006 

Додаткове 5ти 

сек стиснення Ж 

(MV)  

239,73±10, 

324 
205,76±14,106 0,054 145,653±12,287 1,718 0,002 

Процентний кое-

фіцієнт перек-

риття ПС (%)  

88,34±0,207 86,293±0,676 0,008 136,106±0,518 5,437 0,36 

Процентний кое-

фіцієнт перек-

риття Ж (%) 

87,263±0,327 87,02±0,404 0,631 81,173±1,337 0,0003 0,0005 

Процентний кое-

фіцієнт перек-

риття (круття) 

(%) 

91,966±0,174 92±0,177 0,0004 89,526±0,449 5,493 0,005 

Процентний кое-

фіцієнт перек-

риття ПС/Ж (%) 

90,38±0,094 85,866±,776 2,521 84,38±,914 6,298 0,21 

Індекс асинергії 

(%) 
4,52±0,482 11,613±1,133 9,982 12,473±1,409 3,528 0,626 

Індекс симетрич-

ного жування(%) 
83,8±1,846 63,6±3,423 2,298 59,933±3,305 1,466 0,431 

Функціональний 

індекс (%) 
96,6±1,288 74±1,905 2,738 73,133±3,006 5,014 0,803 

Частота 1,226±0,020 1,265±,023 0,21 1,272±0,014 0,069 0,789 

 

Такі результати, зведені разом, додають інфо-

рмацію про жувальну функцію у пацієнтів із поєд-

наним ураженням жувальних м’язів та СНЩС. В 

поточному дослідженні, всі пацієнти змогли вико-

нати завдання жування на правий і лівий боки з до-

сить однаковими затратами енергії. Однак незале-

жно від сторони, задіяної та звичної для жування, 

пацієнти з патологією СНЩС більше задіювали ба-

лансуючу групу м’язів у порівнянні з контрольною 

групою, зокрема, жувальні м'язи, що призвело до 

погіршення симптоматики МФБСО.  

Це може свідчити про те, що в звичайному про-

цесі жування збільшене співвідношення функціо-

нуючого обсягу м’язів порівняно з балансуючою 

м’язовою активністю, саме через зменшення балан-

суючої м’язової активності, може бути захисним 

механізмом, який запобігає контакту із зубами або 

зменшує навантаження під час жування, захища-

ючи також СНЩС. І навпаки, як спостерігалося, 

підвищена відносна активність балансуючої м’язо-

вої групи під час жування може представляти со-

бою утруднене функціонування, або іншими сло-

вами, неоптимальну моторну поведінку перед роз-

витком болю, або також компенсаційний механізм 

із підвищеним рівнем задіяності синергічних або 

контралатеральних бічних м’язів для підтримки за-

гального зусилля та збереження рівня функціональ-

ності.  

Таким чином, в обох групах спостерігалися 

суттєві відмінності моторної поведінки порівняно з 

контрольною групою. Тому здається, що реоргані-

зація м’язової активності відображає межу компен-

сації суглобових порушень, з розвитком в подаль-

шому морфологічних змін в СНЩС. 

Висновки . 

1. Хворі з хронічними проявами сполучної 

дісфункції жувальних м’язів та СНЩС, особливо з 

важкою симптоматикою демонструють найбільші 

зміни активності та координації жувальних м’язів; 

2. Показник функціонального індексу (FI), що 

узагальнює ступінь функціональних порушень за 

даними ЕМГ, був значно нижчим для пацієнтів з 

ізольованими проявами патології жувальних м’язів, 

так і для пацієнтів зі сполучними проявами патоло-

гії у порівнянні з контрольною групою. 

 3.Стандартизована ЕМГ, залучена в цьому до-

слідженні, виявилася інформативною при вивченні 

патернів моторики щелепи, пов'язаних з функціона-

льними порушеннями щелепно-лицевої ділянки, 

що супроводжуються розвитком больового синд-

рому. 

4.Під час тесту з МВС група пацієнтів зі спо-

лучною патологією м’язів та суглобу продемон-

струвала значно нижчу первинну активність в скро-

невому та жувальному м’язах, в групі зі сполучною 

патологією була виявлена значно нижча функціона-

льна симетрія скроневих м’язів (POCT), у порів-

нянні з контрольною групою, Під час стискання зу-

бів у пацієнтів обох груп спостерігалося значне 
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зменшення тимчасової координації між стандарти-

зованою м’язовою діяльністю жувального і скроне-

вого м'язів (POCTM), відносно контрольної групи, 

розподіл м’язової активності значно змістився від 

жувальних до скроневих м’язів. 

5. У хворих на хронічні функціональні розлади 

виявлені функціональні зміни в їх жувальних 

м’язах, в основному за рахунок функціонального 

дисбалансу м’язової діяльності, що призвело до по-

гіршення координації під час MВC та збільшення 

задіяності балансуючих бічних м’язів під час жу-

вання. 
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SOME FEATURES OF SARS-CoV-2 IN NEWBORNS 

 

Summary 

Introduction. During the year of the pandemic, caused by SARS-CoV-2, much data on the epidemiological 

features of the pathogen, clinical and paraclinical characteristics of the disease, diagnostic principles and treat-

ment approaches have been published in the scientific literature. But there are still many unsolved problems re-

garding the epidemiological and clinical features of the course of coronavirus infection in newborns. 

Aim. Study of the features of the course of coronavirus infection caused by SARS-CoV-2 in newborns who 

were treated during 2020 on the basis of the RMUI "Chernivtsi Regional Pediatric Clinical Hospital", Chernivtsi. 

Methods and materials. To achieve this aim, 12 medical records of inpatient infants were retrospectively 

analyzed. The entry criteria were: age 0-28 days of life, confirmed coronavirus infection, which was detected by 

a positive nasopharyngeal swab result by polymerase chain reaction (PCR). The average age at the time of ad-

mission was 13.6±2.1 days, among which a third (33.3%) of newborns were admitted before the age of 10 days of 

life. The share of rural residents was 66.6%. Among the infants who became sick, girls prevailed (75%).  

Conclusions. It was found that contact of the newborns with COVID-19 patients was confirmed in most cases. 

Most infants were admitted from home on average on the second day after the onset of the disease, with clinical 

symptoms typical of acute respiratory viral infections, and only two patients showed signs of gastrointestinal dis-

orders at the onset of the disease. The course of the disease was favourable. The detected changes in the hemogram 

in the infants in catamnesis require further dynamic clinical and paraclinical monitoring.  

 

Keywords: newborn; infection; SARS-CoV-2. 

 

Introduction. At the end of November 2019, there 

were reports of an outbreak of pneumonia in the city of 

Wuhan (China) caused by a new infectious pathogen, 

and in March 2020, WHO stated a pandemic caused by 

an RNA-containing virus (group 2 beta-coronavirus). 

Information on the clinical course of the disease in in-

fected children appeared a year ago, and information on 

the incidence among newborns became known from 

March 2020 [1].  

During the year of the pandemic, a lot of data has 

been published in the scientific literature on the charac-

teristics of the pathogen, the course of the disease, the 

principles of diagnosis and approaches to treatment. 

But there are still many unsolved problems regarding 

the epidemiological and clinical features of the course 

of this disease in newborns [2,3,4]. 

According to the data, the disease can be variable: 

from asymptomatic or mild to rare cases of severe dis-

ease [5]. As for the presence of complications, there is 

also no final information to date. The severity of the 

disease may be due to the underlying condition in prem-

aturely born infants or newborns with delayed intrau-

terine development. However, there is a likely link be-

tween women's COVID-19 infection during pregnancy 

and the development of respiratory distress syndrome, 
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thrombocytopenia, and impaired liver function in new-

borns [6].  

 Based on the above, the aim of the study in-

cluded an investigation of the features of the course of 

coronavirus infection caused by SARS-CoV-2 in the 

newborns who were in inpatient treatment at the "Cher-

nivtsi Regional Children's Clinical Hospital" in Cher-

nivtsi in the period from April 2020 to December 2020.  

 Methods and materials. To achieve this aim, a 

retrospective analysis of the medical records of inpa-

tient infants who were treated during 2020 on the basis 

of the RMUI "Chernivtsi Regional Children's Clinical 

Hospital" in Chernivtsi was carried out. During their 

hospital stay all the infants, according to the protocol, 

underwent general clinical, instrumental examinations 

and therapeutic measures. The study was conducted 

with the informed consent of the patients' parents and 

was carried out in compliance with the main provisions 

of the "Ethical Guidelines for Research Involving Hu-

man Subjects", approved by the Helsinki Declaration. 

Statistical processing of the study results was carried 

out using methods of variational statistics with the cal-

culation of the arithmetic mean (M) and the standard 

error of the mean (m). Statistical processing of actual 

data was conducted using the StatSoft Statistica v 6.0 

program, with a known number of observations (n). 

The critical significance level of "P" when testing sta-

tistical hypotheses in this study was considered at p < 

0.05.  

The entry criteria were: age 0-28 days of life, coro-

navirus infection confirmed with a positive nasopha-

ryngeal swab result by polymerase chain reaction. The 

first cases of the disease among newborns began to be 

registered in the Chernivtsi region in April 2020, and 

until December 2020, 12 sick infants were under obser-

vation in the hospital. The average age at the time of 

admission was 13.6±2.1 days, among which a third 

(33.3%) of the newborns were admitted before the age 

of 10 days of life. The share of rural residents was 

66.6%. Among the infants who became sick, girls pre-

vailed (75%).  

Results and discussion. When analyzing the an-

amnestic features of the course of pregnancy and child-

birth, it was found that most of the infants (58.3%) were 

born second at more than 37 weeks of gestation, and 11 

newborns were born naturally, only one child was born 

by caesarean section because of medical reasons. Two 

mothers had a complicated course of pregnancy: in one 

case, intrauterine death of the second fetus occurred, 

and in the other – a congenital malformation of the fetus 

– a large teratoma of the lumbosacral region. The aver-

age birth weight of the infants was 3180±152.7 g. Three 

newborns (25%) were transferred from the hospital, 

due to documented contact with a COVID-19-infected 

mother during childbirth, and the other (75%) patients 

were admitted from home. Among the studied, 75% of 

infants were breastfed. The direct contact with an in-

fected person was confirmed in 11 cases out of 12: 10 

patients – with a mother with COVID-19 and one – 

with a sick father. In one case, contact with infected 

people could not be detected.  

It should be noted that in three newborns at admis-

sion, the condition was regarded as satisfactory, and in 

9 (75%) – as impaired with moderate severity. Accord-

ing to anamnestic data, in 8 (66.6%) infants the disease 

began with an increase in body temperature from sub-

febrile (in every third child) to febrile (in four infants). 

The vast majority of children became acutely ill (75%), 

on average, newborns were admitted on the second 

(1.7±0.3) day after the onset of the disease with clinical 

symptoms typical of acute respiratory viral infections. 

Only in 16.6% of cases, gastrointestinal disorders were 

observed in the form of refusal to feed, regurgitation 

and diluted bowel movements. One child was admitted 

with suspected nitrate methemoglobinemia due to cya-

notic skin associated with artificial feeding using water 

from a non-certified well, but the diagnosis was refuted 

during the examination.  

Clinical manifestations of the course of corona-

virus infection caused by SARS-CoV-2 are shown in 

Figure 1. 

 
 Figure 1. Clinical manifestations of coronavirus infection in newborns during the hospital stay. 
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Among the clinical signs in sick infants, mainly a 
runny nose, cough, refusal to feed, signs of intoxication 
syndrome and gastrointestinal disorders were observed, 
and only one child had respiratory disorders (0-I de-
gree). Subfebrile fever lasts from one to two days. He-
modynamic parameters were stable, children were on 
spontaneous breathing, saturation indicators (SpO2) 
ranged from 94-96%. Only one infant needed a short 
oxygen therapy due to a decrease in saturation at ad-
mission to 90-92%, without clinical and paraclinical 
signs of an inflammatory process in the lungs. 

The data obtained give reason to believe that in 
most cases, contact with COVID-19 patients has been 
confirmed. Most infants were admitted from home on 
the second day after the onset of the disease. The infants 
who were transferred from the hospital did not have 
clear data on intrauterine infection, and they did not 
have clear clinical signs of an infectious and inflamma-
tory process. In the other newborns admitted from 
home, the disease occurred typically of acute respira-
tory viral infections, and only two patients showed 
signs of gastrointestinal disorders at the onset of the dis-
ease. 

The conducted complex of paraclinical studies did 
not allow us to establish clear features of laboratory pa-
rameters in infants with COVID-19.  

Analyzing the indicators of the general blood test, 
it should be noted that they were within the physiolog-
ical norm, no signs of lymphopenia were found in any 
case, which may be due to the anatomical and physio-
logical characteristics of the newborns [7]. No cases of 
thrombocytopenia were reported, but during dynamic 
observation, thrombocytosis (more than 500 G/l) was 
detected in 3 newborns (43%) out of 7 examined, which 
can be explained by reactive changes associated with 
the infection. In the hemograms of the examined pa-
tients, relative monocytosis (more than 10%) was ob-
served in 42% of cases, which may be due to the begin-
ning of the recovery period secondary to the infectious 
process, and 15% of atypical mononuclears were found 
in one child.  

In the course of dynamic observation and follow-
up, it was revealed that coronavirus infection caused by 
SARS-CoV-2 in one child occurred secondary to uri-
nary system infection with kidney hypoplasia, in other 
cases - acute otitis media, congenital malformation of 
the nervous system (teratoma of the lumbosacral re-
gion) and congenital heart disease (atrial membrane de-
fect, interventricular membrane defect). In three in-
fants, coronavirus infection occurred secondary to hy-
poxic-ischemic damage to the central nervous system, 
depression syndrome.  

Coronavirus infection caused by SARS-CoV-2 
was verified based on a positive PCR test on the second 
day after admission to the hospital in all the newborns, 
and on the seventh day, positive tests were found in 
42% of cases.  

As part of the drug treatment, every second child 
received antibacterial drugs, in particular, cephalospor-
ins of the third generation (before the diagnosis was 
verified), in 75% of cases laferobion was used, and only 
one child needed maintenance infusion therapy with 
glucose-salt solutions for two days.  

The average duration of inpatient treatment was 
9.0±0.5 bed-days. No deaths were registered.  

Conclusions:  
1. Coronavirus infection caused by SARS-CoV-2 

was verified in infants based on a positive PCR test on 
the second day after admission to the hospital.  

2. 11 newborns had a history of direct contact with 
an infected person, in one case no contact was estab-
lished. 

3. The vast majority of infants were admitted from 
home, on average on the second day after the onset of 
the disease and were naturally fed. 

4. In most cases, a runny nose, cough, refusal to 
feed, signs of intoxication syndrome and gastrointesti-
nal disorders were observed among the clinical signs in 
sick infants. 

5. The course of the disease was favourable. All 
the infants were on spontaneous breathing and did not 
need hemodynamic support. 

6. Taking into account the detected changes in the 
hemogram (thrombocytosis and relative monocytosis) 
secondary to a coronavirus infection in infants, dy-
namic clinical and paraclinical monitoring, performing 
a detailed blood test and coagulogram (if necessary) is 
advisable. 

Prospects for further research. The prospect of 
further research is to study and analyze the features of 
the course and long-term consequences of coronavirus 
infection caused by SARS-CoV-2 in newborns. 
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THE ROLE OF THE TEACHER IN THE PROCESS OF ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS IN 

HIGHER MEDICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 

Анотація 

 У статті розкривається складна тема професійної компетентності викладачів вищої медичної 

школи та їх роль у процесі адаптації іноземних студентів у вищих навчальних медичних закладах нашої 

країни. Дуже важливим є роль викладача та набуття не лише професійних знань і умінь, але й соціально-

комунікативних навичок, здатністю бути не лише носієм знань, а й культурної спадщини нашої країни. 

Обґрунтовано, що міжкультурна компетентність – невід’ємна складова професійної культури викладача 

вищої школи.  

Abstract. 

The articles reveal the component theme of professional competence of teachers of higher medical school 

and their role in the process of adaptation of foreign students in higher medical institutions of our country. We 

use the role of a teacher and training not only professional knowledge and places, but also social and communi-

cative navigators, the ability to be not only a carrier of knowledge, but also the cultural heritage of our country. 

It is extensive that intercultural competence is an integral part of the professional culture of a high school teacher. 

 

Ключові слова: міжкультурна компетентність, медіатор, вища школа, соціальна та культурна 

адаптація.  

Key words: intercultural competence, mediator, higher education, social culture adaptation. 

 

Концепція «світ без кордонів», стосується пе-

редусім студенство з різних куточків світу, вигля-

дає дуже привабливою та перспективною, але ре-

альною вона може стати лише за умови суттєвих 

змін освітніх пріоритетів і концепцій.  

Освіта повинна сприяти формуванню творчої 

діяльності студентської молоді. 

Сучасні державні освітні стандарти, включа-

ючи програму “Національна стратегія розвитку 

освіти в Україні на 2012-2021 роки”, передбачають 

такі основні напрямки державної освітньої полі-

тики та суттєві зміни. [10] 

Чимало зарубіжних і вітчизняних дослідників 

цікавилися саме компетентнісним підходом у 

освіті, серед них: І. Бех, Н. Бібік, М. Євтух, В. Лу-

говий, О. Овчарук, Дж. Равен, О. Садохін, А. Ху-

торський та ін. [2].  

У сучасних умовах, компетентнісний підхід 

націлений з процесу набуття та накопичення знань, 

умінь і навичок на кінцевий результат, на “вихід” 

(“output”).  

Компетентність відіграє особливу роль при ор-

ганізації навчального процесу та плануванні 

освітніх програм у вищій школі. Тобто, опираю-

чись на результат навчання, з’являються і власне 

умови для направленості освітніх програм саме на 

особистість.  

Компетентний фахівець має вміти знаходити 

оптимальні рішення з-поміж сотні інших; мислити 

критично, однак залишатися гнучким і лояльним, а 

також вміти знайти та проаналізувати помилкові 

рішення.  

Даний підхід дозволяє зрозуміти, які види 

діяльності дозволять студенту досягти успіху в про-

фесійній сфері, стати компетентним.  

Становлення міжкультурної комунікації при-

пав на 70-ті роки ХХ століття, саме тоді з’являється 

і поняття «міжкультурна компетентність». Чимало 

науковців цікавило питання формування міжкуль-

турної компетентності студентів вищих навчальних 

закладів.  

Так, одним із найзначніших праць є фундамен-

тальне дослідження О. Садохіна, який найбільшу 

увагу приділив саме культурологічному аспекту 

проблеми. На думку дослідника міжкультурна ком-

петентність представляє собою комплекс 

лінгвістичних і соціокультурних знань, комуніка-

тивних умінь, які дозволяють не лише правильно 

оцінити спосіб та умови взаємодії, а й досягати у 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2021-20107-13-15
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спілкуванні ефективних спільних результатів, зла-

годи та взаєморозуміння.  

Для успішної взаємодії окрім базових ко-

мунікативних навичок, необхідні соціокультурні та 

мовні знання.  

Міжкультурній компетентності належить одна 

з провідних ролей форм соціокультурної адаптації 

до певного міжкультурного контексту діяльності і 

спілкування.  

На думку О. Леонтович міжкультурну компе-

тентність варто розглядати як єдність мови, куль-

тури та комунікації. Тобто особистість має не про-

сто використовувати усі три компоненти, але і 

вміти правильно сприймати комунікативні ситу-

ації, досягати мети спілкування, підтримувати 

адекватний зворотній зв’язок.  

Мовні знання можна вважати ключом до 

пізнання чужої культури, беззаперечною умовою 

міжкультурних взаємозв’язків, адже саме вони такі 

знання сприяють правильному сприйняттю та збаг-

ненню культурних особливостей і надбань інших 

країн.  

Психолог В. Нароліна, зауважує, що міжкуль-

турна комунікативна компетентність функціонує 

лише в умовах міжкультурної комунікації, де ко-

мунікативна компетентність сама по собі не забез-

печує її повноцінності та ефективності, оскільки 

комуніканти не володіють знаннями культурних 

правил та техніками їх використання, а також куль-

турними категоріями [7, с. 4-7].  

На думку науковців Н. Паперної, В. Фурмано-

вої міжкультурна комунікація характеризується 

певними властивостями, які дозволяють збагнути її 

сутність.  

- діалог культур, де міжкультурна взаємодія 

може бути інтерпретована як процес трансляції 

культури, національно-культурних традицій в ас-

пекті засвоєння відповідної інформації на рівні 

суб’єкт-об’єктних і суб’єкт-суб’єктних відносин;  

- міжкультурна взаємодія, у якій комуніканти є 

представниками різних лінгвістичних комунікатив-

них об’єктів [4, c.109].  

Зокрема, міжкультурна комунікація і діалог 

культур можна розглядати як тотожні поняття в ас-

пекті соціальної комунікації. Тобто міжкультурна 

комунікація виступає як галузь соціальної реаль-

ності, що передбачає взаємодію культур, у якій ос-

новним посередником є людина як інтерпретатор 

інформації, і, за твердженням І. Миронової, відіграє 

роль медіатора культур [6].  

Медіатор культур – особистість, яка прагне і 

готова бути учасником міжкультурної комунікації, 

володіє знанням мови на достатньому рівні та спе-

цифічними навичками комунікативної поведінки, 

здатністю досягати взаєморозуміння, позитивно 

ставлячись до інших культур та їх представників.  

В Буковинському державному медичному уні-

верситеті вже більше 15 років навчаються студенти 

з різних куточків світу, але переважна більшість з 

них - з Індії, Африки, Єгипту, Сирії, Іраку, Канади, 

Філіпін. Адміністрація університету, на чолі з рек-

тором, створила належні умови для розвитку між-

національної культури. В нашому університеті 

дуже поважають культуру тих країн, уродженцями 

яких є наші студенти. Ми відзначаємо урочистими 

зібраннями Дні республік, великі національні свята, 

з повагою й розумінням відносимось до релігійних 

традицій, студентам надають вихідний святковий 

день.  

Вчитель – медіатор вчиться адаптувати свою 

поведінку в різних ситуаціях, збагачувати власну 

культуру та визнавати інші культурні надбання. 

Сьогодні педагогічна наука потребує актив-

ного пошуку ціннісних орієнтирів, зміни устале-

ного світогляду, що, у свою чергу, зумовлює необ-

хідність набуття компетенцій, які відповідатимуть 

вимогам сучасності [5]. Формування міжкультур-

ної компетентності, передусім передбачає праг-

нення студента до досконалого оволодіння інозем-

ною мовою на рівні життєвої необхідності та про-

фесійної успішності, усвідомлення важливості 

збереження діалогу культур та розуміння концепції 

«ми різні, але ми одне ціле», що у глобальному се-

нсі має на меті формування адекватної картини ці-

лісного світу та якісні зміни у ставленні студента до 

процесу навчання. Мотивація до вивчення куль-

тури інших країн- це один із способів удоскона-

лення процесу формування міжкультурної компе-

тентності студентів[8,с.18]. Виникає необхідність 

підготовки викладачів вищої школи – медіаторів 

культури, які завжди будуть готові до активної вза-

ємодії у напрямку міжкультурної комунікації та 

шукатимуть високоефективні шляхи розвитку на-

уки в цілому. Культурний розвиток людини, в пе-

ршу чергу, як фахівця, неможливий без базових 

знань іноземної мови. Володіння іноземною мовою 

– ключ до ознайомлення з культурою інших країн, 

до нового оточення, засіб спілкування та комуніка-

ції. Викладач, який достатньо вільно висловлю-

ється мовою студента може забезпечити не лише 

достатній рівень знань здобувачів освіти, але й до-

помогти їм швидше й ефективніше адаптуватися до 

соціокультурної обстановки університету. У той са-

мий час викладач є носієм культури рідного краю, 

рідної країни, тому і є провідником у світ норм та 

цінностей для студентів – іноземців[1]. 

Педагог зобов’язаний зрозуміти студентів та 

поважати основні особливості поведінки представ-

ників інших культур, їх загальноприйнятні норми 

поведінки та принципи моралі етнічної культури. У 

нас на практичних заняттях запроваджена робота 

викладача та студентів в формі вільної дискусії, по-

шуку правильних вирішень певних ситуаційних за-

дач, розв’язування тестів з фармакології для підго-

товки до складання ЄДКІ «Крок-1». Ми відійшли 

від традиційної методики опитування студентів, а 

проводимо заняття на рівних. Цим самим ми набли-

жаємо студентів до себе, зацікавлюємо їх новими 

інтерактивними методиками та усуваємо бар’єр, 

який породжував страх та невпевненість в прий-

нятті рішень, особливо при обговоренні ситуацій-

них задач по невідкладних станах та гострих меди-

каментозних отруєннях. 
В умовах сьогодення виникає необхідність де-

тально вивчати проблеми формування міжкультур-
ної компетентності викладачів вищої школи, перей-
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няття досвіду провідних країн світу в аспекті «ви-
кладач – провідник культури – іноземний студент» 
(варто зауважити, що процес є двостороннім), мо-
дернізувати навчальні плани, програми згідно з 
особливостями міжкультурних інтеграційних про-
цесів.  
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Моделирование является универсальным ме-

тодом исследования в педагогике и понимается в 
двух основных значениях «как построение моделей 
реально существующих предметов, явлений, про-
цессов (живых организмов, инженерных конструк-
ций, общественных систем и т.д.) и как метод ис-
следования объектов познания на их моделях» [1, c. 
388]. Однако некоторые ученые сомневаются, что 

применение моделирования в педагогике представ-
ляется невозможным в связи со сложностью изуча-
емых объектов. В.В. Краевский отмечает, что «те-
чение педагогического процесса определяется мно-
гими сложными и разнонаправленными факторами, 
и именно по этой причине моделирование, дающее 
мысленное, идеальное представление об изучаемых 
объектах, оказывается методом, необходимым для 
научного педагогического познания» [2, c. 213]. 
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Процесс моделирования – это создание некого 
идеального образа, который позволяет управлять 
качеством образовательного процесса, ведь модель 
– это «изображение, схема, описание какого-либо 
объекта или их системы, отражающее в более про-
стом, уменьшенном виде структуру, свойства, вза-
имосвязи и отношения между элементами исследу-
емого объекта и отмечающее процесс получения 
информации об интересующем нас объекте» [3, c. 
360].  

В.И. Загвязинский выполнил научную класси-
фикацию моделей. По его мнению «модель может 
быть по содержанию полностью или преимуще-
ственно описательной (чаще всего это текст, рас-
крывающий принципы преобразования, его этапы и 
технологии, связи между проблемой, содержанием, 
способами его трансформации и результатами), 
структурной (обнаруживается состав, иерархия 
элементов системы), функциональной или функци-
онально-динамической (тогда преимущественно 
используются схемы и сравнительные таблицы, 
раскрываются связи между элементами, способы 
функционирования системы), эвристической (даю-
щей возможность обнаружить новые связи и зави-
симости) и интегративной, смешанной, включаю-
щей в себя компоненты нескольких или всех видов 
моделей» [4, c. 8]. 

Г.Д. Стаунэ [5] разработала модель развития 
творческого потенциала подростков примени-
тельно к театральной педагогике, выделив три ее 
основных этапа: 

1. Организационно-целевой этап (отбор детей, 
их прослушивание, оценка исходных природных 
данных); 

2. Обучающий этап, включающий занятия по 
театральным дисциплинам (основы актерского ма-
стерства, сценической речи, сценического движе-
ния, вокала, хореографии, бутафорско-декорацион-
ного искусства, лекционный блок «Мир театра»); 

3. Итогово-результативный этап (конкурс чте-
цов, спектакль, литературно-драматическая компо-
зиция, презентация, бенефис, праздничный кон-
церт). 

Г.Д. Стаунэ особое внимание в описании мо-
дели обращает на педагогические условия развития 
творческого потенциала подростков средствами те-
атрального искусства: первоначальная профессио-
нальная подготовка, обращение к основам теат-
ральной школы; целенаправленная деятельность 
коллектива единомышленников в реализации учеб-
ного процесса; взаимодействие педагогов, уча-
щихся и родителей.  

Можно сделать вывод о том, что модель разви-
тия творческого потенциала детей в театральной 
деятельности, предложенная Г.Д. Стаунэ представ-
ляет собой вариант гармоничного развития общих 
и специальных компонентов творческого потенци-
ала ребенка средствами театрального искусства. 

Мы предлагаем собственный вариант модели 
комплексного развития творческого потенциала де-
тей в театральной деятельности и предлагаем вклю-
чить в себя три взаимосвязанных и последователь-
ных этапа.  

1. Организационно-целевой этап, который 
определяет основные направления развития твор-
ческого потенциала ребенка средствами театраль-
ного искусства и состоит из цели, задач и входящей 
диагностики. Это позволяет в дальнейшем просле-
живать динамику развития творческого потенциала 
и определить индивидуальный маршрут для каж-
дого обучающегося. 

2. Обучающий этап, который предусматри-
вает групповую и индивидуальную форму занятий 
в театральном коллективе по развитию творческого 
потенциала ребенка: эстетическое отношение к 
действительности, воображение, художественное 
мышление (абстрактно-необразное, концептуаль-
ное, образное, культурологическое, аксиологиче-
ское, коммуникативное, организационно-процессу-
альное мышление) и креативность. Обучающий 
этап выстраивается исходя из анализа структурных 
компонентов творческого потенциала (собственно-
потенциальный, мотивационный, когнитивный), с 
приоритетом развития именно мотивационного 
компонента, который напрямую зависит от педаго-
гических принципов и условий.  

3. Диагностико-результативный этап подра-
зумевает проведение итоговой диагностики, 
направленной на определение уровня творческого 
потенциала обучающихся в конце обучения в теат-
ральном коллективе (низкий, средний, высокий 
уровни). В качестве критериев эффективности реа-
лизации модели развития творческого потенциала 
ребенка предлагаем оценить: развитие общих ком-
понентов творческого потенциала; развитие специ-
альных компонентов творческого потенциала; го-
товность к творческой деятельности. 

Таким образом, разработанная нами модель 
позволяет организовать целостный образователь-
ный процесс в детском театральном творческом 
коллективе, который ориентирован, прежде всего, 
на комплексное развитие творческого потенциала 
современных подростков, определяя «точки роста» 
и «проблемные зоны». 
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PHOSPHORIC REGIME OF GRAY FOREST SOILS UNDER DIFFERENT FERTILIZATION 

SYSTEMS AND CHEMICAL RECLAMATION 

 

The results of research conducted in the landfill monitoring system in a long-term field research established 

in 1992 on gray forest coarse-dusty loamy soil on the influence of long-term chemical reclamation and various 

fertilizer systems (mineral, organic, organic-mineral) on the transformation of the phosphate regime of the soil on 

calcareous and non-calcareous backgrounds. Phosphorus is extremely important in agriculture. This is due to the 

fact that no biochemical reaction takes place in the plant body without its participation, because it is a component 

of the ATP molecule, which provides energy. It is the main element of nucleic acids, phospholipids and others, is 

actively involved in the regulation of enzymatic reactions. It is part of human, animal, plant and bacterial cells. 

Optimal phosphorus nutrition promotes the development of the root system, which improves the provision of plants 

with moisture and nutrients, as well as stimulates all processes related to flower fertilization, tying, forming and 

ripening of fruits, increases the share of marketable products in the biological crop, increases the content of starch 

in potatoes, sugar in roots, vegetables and fruits, oil in seeds, oilseeds, in spinning crops increases the yield of 

long fiber, increases its strength. That is why the management of phosphorus nutrition of plants is one of the key 

issues. 

Changes of various forms of phosphorus (gross, mobile, water-soluble) under the influence of the above 

factors are analyzed. For a more objective assessment of these factors on the phosphate regime of the soil on the 

variant results of the analysis were compared not only with absolute control, but also tied to the initial level (age 

of fallow 28 years), located next to the experimental field. 

It was found that the content of gross phosphorus, which characterizes the genetic characteristics of the soil, 

depends almost entirely on the total reserves of humus and clearly repeats the parameters of the profile accumu-

lation of carbon, taking into account the depth and thickness of humus horizons. The particle size distribution is 

of great importance in the processes of gross phosphorus accumulation, as it is quite easily adsorbed on the sur-

face of soil structures. 

Evaluation of the results of the analysis indicates a large gap in the gross forms of phosphorus and a low 

concentration of its mobile forms, the content of which is 4.7% of the total. According to our data, water-soluble 

salts of phosphoric acid in gray forest soil are generally in very small quantities (0.62 mg / kg in the horizon HE 

with a gradual decrease down the profile), which often becomes a limiting factor in phosphorus nutrition of crops. 

Lime, by reducing the activity of oxides, weakens the adsorption bonds of phosphorus and increases the rel-

ative amount of calcium phosphates. 

The use of mineral fertilizers replenished the pool of gross phosphorus (by 0.08% dock control), but mobile 

forms of phosphorus (according to Kirsanov) increased by only 23 mg / kg, which was second only to liming. In 

general, the effect of liming significantly increases the use of soil phosphates and fertilizers.  

To improve the phosphorus deficiency and create soils with a high content of this element should be widely 

used for fertilizers, in addition to technical fertilizers, organic matter formed by photosynthesis in the form of 

green manures and crop residues with mandatory liming. 

 

 Key words: liming; humus; gross; movable; water soluble; mineral fertilizer. 

 

Introduction and statement of the problem: 

The importance of phosphorus in the mineral nutrition 

of plants is emphasized by the statements of prominent 

scientists. So Academician A.E. Fersman called it "an 

element of life and thought." J. Liebig believed that 

phosphorus is the key to life, and D. Pryanishnikov 

gave phosphorus a central place in the system of plant 

fertilizers, B.S. Nosko stressed that along with nitro-

gen, the second most important element of mineral nu-

trition of plants is phosphorus. [1]. This is due to the 

fact that without the participation of phosphorus in the 

plant body does not undergo any biochemical reaction, 

because it is part of the molecule. ATP and NADP, 

which provide energy. This element is the main ele-

ment of nucleic acids, phospholipids and others, takes 

an active part in the regulation of enzymatic reactions. 

It is part of human, animal, plant and bacterial cells. In 

soils, phosphorus is contained in organic (phytin, 

phytates, nucleic acids, phospholipids, hexose phos-

phates, humic substances) and mineral (amorphous and 

crystalline phosphorus-containing minerals) forms. 

The mineral form of phosphorus is salts of orthophos-

phoric acid with calcium, magnesium, sodium, potas-

sium, aluminum and other cations. Although their con-

tent is not significant, but they are involved in the for-

mation of many organophosphorus compounds, vital to 

the plant, are of great importance in various metabolic 

processes. Optimal phosphorus nutrition promotes the 

development of the root system, which improves the 

provision of plants with moisture and nutrients. In con-

ditions of significant phosphorus deficiency, there are 

often signs of nitrogen starvation, which is explained 
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by a decrease in the use of nitrogen for the synthesis of 

organic compounds due to lack of phosphorus. Optimal 

phosphorus nutrition of plants stimulates all processes 

related to flower fertilization, tying, formation and rip-

ening of fruits. Increases the share of marketable prod-

ucts in the biological harvest (grain relative to straw in 

cereals, roots relative to the bud in beets, etc.). At the 

same time increases the content of starch in potatoes, 

sugar in roots, vegetables and fruits, oil in oilseeds. In 

spinning cultures, the yield of long fiber increases, its 

strength increases. 

One of the most serious problems is the diagnosis 

of the phosphate state of the soil, because phosphate 

ions are able to form compounds of various strengths 

and forms , which generally complicates the process of 

their determination. (15,16). That is why the manage-

ment of phosphorus nutrition of plants is one of the key 

issues. Therefore, this element of mineral nutrition 

must be treated with special attention and care in order 

to increase crop yields in agrocenoses and expanded its 

reproduction in the soil. This problem is exacerbated by 

the fact that the production of phosphorus fertilizers is 

constrained by the low content of this element in the 

earth's crust -0.08-0.12 has% [2] and a small number of 

deposits for its extraction. 

Research methodology. The main purpose of the 

research was to evaluate different fertilization systems 

and long-term aftereffects of chemical reclamation on 

the phosphorus regime of gray forest soil, as well as to 

find ways to optimize the phosphorus content in the soil 

to obtain the highest crop productivity and avoid envi-

ronmental pollution under the influence of exogenous 

conditions of environmental pollution under the influ-

ence of exogenous fertilizers. 

Observations of changes in the phosphorus regime 

under the influence of the above factors were carried 

out in the landfill monitoring system in a long-term 

field research of the laboratory of agrosoil science and 

soil microbiology NSC "Institute of Agriculture 

NAAS", which was founded in 1992 on the territory of 

the "Chabany" research farm located in the Kyiv-Svi-

atoshynskyi district, Kyiv region. 

The geological structure of the territory consists of 

Cretaceous Paleogene and Neogene sediments. Surface 

deposits, which are represented by loess-like loams, are 

soil-forming rocks. 

The relief is a slightly undulating plain with a 

slight slope of the surface towards the Dnipro River. 

The climate is temperate continental. The depth of the 

first aquifer from the soil surface is 3.5-6.0 m. In gen-

eral, it can be stated that the climatic conditions in the 

research area are quite favorable and allow to grow all 

regional varieties and hybrids of crops. 

The investigated area (the location of the research) 

to the north - eastern direction crossing the southern 

powerful deep water and glacial beam. The large catch-

ment area is characterized by a small slope towards the 

beam. In this local case, the influence of relief is mani-

fested through the drainage of the territory on the redis-

tribution of surface runoff moisture. 

On the sloping slopes of the beam and the imme-

diately adjacent areas, depending on the particle size 

distribution in the conditions of the washing water re-

gime, gray coarse-grained light loam soils were 

formed, which became the subject of research. 

In research were studied the impact meliorants, or-

ganic (green manure and plant by-products) and ferti-

lizers made separately and in combination with organic 

fertilizer and lime on crop productivity and properties 

of gray forest soils. The scheme of the research is given 

in table 1 

Table 1  

Scheme of the research 

Version 

 Without fertilizers (control) 

 СаСо3(1,0 Ng) 

 NPK 

NPK + СаСо3(1,0 Ng) 

2 NPK + СаСо3(1,0 Ng) 

 NPK for HCV 

NPK for HCV + СаСо3(1,0 Ng) 

Green manure+ СаСо3(1,0 Ng) 

Green manure+ PP+ NPK for HCV 

Green manure + PP+ NPK + СаСо3(1,0 Ng) 

Green manure + PP+ 1,5 NPK + СаСо3(1,0 Ng) 

 

 New variants with the establishment of the opti-

mal level of fertilization of crops in crop rotation by 

their genotypic ratio (HCV) by biogenic and alkaline 

earth elements (N, P, K, Ca, Mg) are introduced into 

the experimental scheme. 

 It is known that the phosphorus regime of the soil 

largely depends on its particle size distribution and hu-

mus content. Therefore we will dwell on these charac-

teristics in more details. 

The parent rock of the studied soil contains 

18.89% of the most dispersed fraction (0.0001 mm), 

which according to the scale of M.A. Kaczynski is typ-

ical of easily visible loams in this type of soil. The ma-

ternal breed is dominated by the coarse dust fraction the 

share of it is 53.55%. The fractional composition of the 

mechanical elements of the humus-accumulative hori-

zon correlates the quantitative indicators of the particle 

size distribution of the parent rock. Formed on the ap-

propriate particle size of the parent rock retained adapt-

ability to the horizon HE. The main abolition of the up-

per and lower parts of the soil profile is a significant 
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increase in sludge humus-eluvial horizon due to the ac-

cumulation of mineral elements and organic colloids 

origin. Therefore, it is indirect to assume that the share 

of the highly dispersed phase in the total sludge fraction 

increases in the horizon HE. The high content of dust 

in the humus - eluvial horizon of 52.31% (the sum of 

medium and shallow) and not very high content of silt 

fractions 22.65% causes a number of unfavorable phys-

ical, physicochemical and agrochemical properties of 

the studied soil. 

Humus content and its total reserves are an inte-

grated indicator of soil formation. When assessing the 

humus condition of the soil, it is especially important to 

investigate the parameters of the profile accumulation 

of carbon, taking into account the depth and thickness 

of the humus horizons. It should be noted that gray for-

est soils are characterized by a clear differentiation of 

the profile by eluvial-illuvial type and a kind of humus 

accumulation in it. According to our data from the gen-

eralized reserves of humus (124 ton / hectare), which 

has the studied soil in the virgin area, 51.6% of it is 

contained in the horizon HE; 78.3% in the horizons HE 

+ Ih with a total capacity of 0-56 cm. Therefore, the 

vast majority of humus reserves are concentrated 

mainly in the upper humus layer.  

A certain idea of the potential fertility of the stud-

ied soil is formed on the basis of analysis of gross re-

serves of various forms of phosphorus, the definition of 

which has theoretical and practical significance for ge-

netic characteristics and justification of its agrochemi-

cal properties. In the humus horizon, 30-70% of phos-

phorus can be bound to organic compounds, the amount 

of which depends on the organic matter [3]. 

An important role of organic matter in regulating 

the availability of phosphorus in the soil-plant system. 

The supply of phosphorus to the soil depends on the re-

sistance of organic matter to decomposition. In gray 

forest soils up to 44% are organic compounds, and up 

to 2.5% of P2O5 are foud in humus and phytates [4]. 

There is a significant mass of roots and heterotrophic 

bacteria, which live due to root secretions in the rhizo-

sphere, as well as related to the activities of plants due 

to the biological process of phosphorus transfer from 

the lower horizons. 

As shown by our researches (table 2), the content 

of gross phosphorus depends almost entirely on the to-

tal reserves of humus. The closeness of the correlation 

between these indicators is r = 0.9 while D = 1.00. 

The content of gross phosphorus in the humus-elu-

vial horizon (0-29 cm) was 0.130% and the total re-

serves of 5.65 ton / hectare, which fully reflects the con-

tent and reserves of humus, respectively, 1.47 and 64.0 

ton / hectare. 

Table 2. 

Content and reserves of various forms of phosphorus in the original (virgin) gray forest coarse-grained 

light loam soils. 

Genetic 

horizons 

Depth of sampling, 

cm 

Overall P2O5 Mobile P2O5according to Kirsanov 

 

    % ton/hectare mg/kg ton/hectare 

НЕ  0-29 0,130 5,65 90,0 0,39 

Іh 30-56 0,060 2,34 67,0 0,26 

Іhp 57-89 0,028 1,34 54,0 0,26 

Ip 90-120 0,025 1,12 54,0 0,24 

p 121-140 0,025 0,75 54,0 0,16 

TOTAL   11,2  1,31 

 

 A great importance in the processes of accumula-

tion of gross phosphorus has the particle size distribu-

tion, because of phosphates are quite easily adsorbed on 

the surface of soil structures, especially the presence of 

silty fraction and in general the fraction of physical 

clay. According to our data from the whole soil profile 

(0-140 cm) 50.4% of the total phosphorus is in the hori-

zon HE (0-29 cm). In general, its total reserves are not 

high and are in the amount of 11.2 ton / hectare. How-

ever, according to the content of total phosphorus in the 

soil, it cannot be concluded that it is provided with 

phosphorus compounds available to plants, as the bulk 

of them is contained in sparingly soluble compounds 

inaccessible to plant nutrition. Therefore, in our re-

search we focus more on mobile forms of phosphorus, 

which are a limiting factor in the formation of crop 

yields. 

A reliable indicator of the supply of plants with 

phosphorus is the content and reserves of its mobile 

forms. To determine mobile phosphorus compounds in 

the soil, the Kirsanov method is used, in which a 0.2 H 

solution HCl served as a solvent. Evaluation of the re-

sults of the analysis indicates a large gap in the gross 

forms of phosphorus and a low concentration of its mo-

bile forms, the content of which is 4.7% of the total. 

This indicates that phosphorus soil compounds are 

poorly soluble, have low dissociation into ions and, 

conversely, high fixation capacity of the solid phase of 

the soil. The content of mobile phosphates reflects the 

content of gross forms of phosphorus, with depth their 

concentration also decreases. If in the humus-eluvial 

horizon of mobile forms of phosphorus 90 mg / kg, then 

in the horizon Ih 67 mg / kg, and in subsequent horizons 

their number has not changed and is at the level of 54 

mg / kg. In general, in the layer of 0-140 cm, their num-

ber was 1.3 ton / hectare, which is 8.6 times less than 

gross phosphates. 

It is established that the real natural provision of 

the studied soil corresponds to the group of soils with 

an average supply of plants with this element [5]. 

It is known that plant nutrition is carried out only 

from the soil solution. It is known that plants are able 
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to absorb from the soil solution even at small concen-

trations, such as 0.01-0.02 ml / l of P2O5, in which nu-

trients are in the form of cations and anions to which 

salts dissociate. Therefore, to characterize the soil for 

the availability of mobile phosphate compounds (ca-

pacity factor), it is important to determine the degree of 

mobility of phosphates (intensity factor).It is very dif-

ficult to isolate the soil solution, and therefore to deter-

mine the mobility of phosphates using aqueous extracts 

at a narrow ratio of soil to solution. It is believed that 

the concentration of phosphorus in these extracts is as 

close as possible to the concentration of phosphorus in 

the soil solution. According to our data (Table 3), wa-

ter-soluble salts of phosphoric acid in gray forest soil 

are generally in very small quantities (0.62 mg / kg in 

the horizon HE with a gradual decrease down the pro-

file), which often becomes a limiting factor in phospho-

rus nutrition of agricultural cultures. 

Agrochemical selection and analysis of soils were 

carried out according to the generally accepted methods 

of national DSTU (National Standard of Ukraine), 

GOST (National Standard). 

Analytical work was carried out in the laboratory 

of ecological safety of lands, product and environment 

quality "Institute of Soil Protection of Ukraine". 

Research results and their discussion. Since 

phosphorus is contained in all vegetative organs of 

crops, and especially its high content in the grain of ce-

reals, it is removed from the field and thus depletes the 

phosphorus reserves of the soil. Its replenishment in the 

horizon HE due to the processes of biological transfer 

from the lower horizons is insignificant and the main 

source of improvement of the phosphorus regime is the 

use of fertilizers. Therefore, the study of changes in 

phosphorus in the soil under the influence of fertilizers 

is not only scientific but also practical. 

Analysis of analytical data (Table 3) shows that 

for long-term use of soil without fertilizers (28 years of 

the research) in a layer of 0-20 cm, the content of total 

phosphorus decreased by 0.02% or 0.6 ton / hectare rel-

ative to the original level, and mobile forms of phos-

phorus (according to Kirsanov) in this layer of soil de-

creased by 23 mg / kg of soil. Degradation phenomena 

in the soil are observed, conditions of phosphorus nu-

trition of plants worsen. 

Lime is important for improving the phosphorus 

regime of gray forest soils. It does not change the total 

phosphorus in the soil, but significantly increases its 

mobility, and hence plant digestibility. It does not 

change the total phosphorus in the soil, but significantly 

increases its mobility, and hence plant digestibility. 

When using lime in the research (1.0 Ng), the content 

of gross phosphorus remained at the level of control of 

0.110 %, but there is a significant increase in mobile 

phosphorus by 27 mg / kg compared to the control. 

Moderate growth and water-soluble phosphates (0.06 

mg / kg). Lime, by reducing the activity of oxides, 

weakens the adsorption bonds of phosphorus and in-

creases the relative amount of calcium phosphates. 

Many researchers believe that liming mobilizes soil 

phosphates, which creates favorable conditions for 

phosphorus nutrition of plants [6,7,8,9,10]. According 

to them, phosphates of aluminum and iron become cal-

cium phosphates more accessible to plants, the antago-

nism between phosphorus and aluminum when entering 

plants is eliminated, the ability of the root system to as-

similate is enhanced. 

Annual long-term application of some mineral fer-

tilizers has led to acidification of the soil. The hydro-

lytic acidity in this variant increased by 0.17 mg-eq. / g 

of soil in relation to the control (3.29 mg-eq. / 100 g of 

soil). Progressive acidification of the upper horizon 

contributed to the transition of introduced phosphates 

into their sparingly soluble compounds of aluminum 

and iron (the content of Al3+ in the composition of 

Nobm., respectively, rose from 62.9 to 71.4). Al3+ and 

Fe3+ - phosphates are considered as insoluble forms. 

They become a reserve of phosphorus nutrition of 

plants and pass into the soil solution as plants assimilate 

easily digestible phosphates. The use of mineral ferti-

lizers replenished the pool of gross phosphorus (by 

0.08% before control), but mobile forms of phosphorus 

(according to Kirsanov) increased by only 23 mg / kg, 

which was second only to liming. Significant reduction 

in this variant of water-soluble phosphorus (0.06 mg / 

kg before control). 

Phosphorus is transformed in another way from 

the applied fertilizers on a limed background. Studies 

have shown a sharp increase in mobile forms of phos-

phorus (an increase of 1.5 times compared to the non-

limed background) and a marked decrease in gross 

phosphorus, respectively, from 0.118 to 0.106%. In this 

variant, Hr decreased to 3.04 mg-eq./100 g of soil in 

comparison with non-limed soil with Hr 3.46 mg-

eq./100 g of soil. The latter is accompanied by an in-

crease in the calcareous version of mobile phosphates 

bound to Al3+ and Fe3+ and insufficient binding of phos-

phorus to tricalcium phosphate. 

In relation to the control, the water-soluble phos-

phorus content increased by 0.04 mg / kg. This effect 

of liming is confirmed in the case of large doses of min-

eral fertilizers. Systematic application of double doses 

of mineral fertilizers on a limed background at the full 

dose contributes to an increase in gross phosphorus by 

36 mg / kg relative to the control and by 26 mg / kg to 

baseline. At the same time, mobile phosphates in-

creased by 23 mg / kg and 70 mg / kg, respectively. In 

this case, apparently increasing the dose of nitrogen fer-

tilizers contribute to the mobilization of soil phospho-

rus compounds, because with increasing doses, the uti-

lization rate of phosphorus fertilizers has increased. 

To the complex of fertilizers applied in the re-

search on the principle of HCV includes P2O5. This 

contributed to the accumulation in the soil of both gross 

and mobile forms, which exceeded the levels of control 

and the initial level on non-calcareous and calcareous 

backgrounds (Table 3). 

Changes in the phosphate fund of the soil with sys-

tematic plowing of green mass, green manure on a cal-

careous background by hydrolytic acidity are analyzed. 

The effect of this agricultural measure was to increase 

the gross phosphorus by 0.10% relative to the control, 

and mobile forms by 40 mg / kg and, accordingly, to 

the initial level by 0.10% and 17 mg / kg. The latter is 

associated with an increase in humus in this variant, the 
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humus content of which increased by 0.22% to control 

and 0.15% to baseline, as well as to some extent the 

transfer of phosphorus-containing compounds by the 

root system from the lower soil horizons. It is worth to 

note that with the use of green manure it is impossible 

to create high levels of mobile phosphorus in the soil-

plant system, which correspond to the level of high 

yields, as well as expanded reproduction of this element 

in the soil. 

The scheme includes options for the joint use of 

green manures, by-products, mineral fertilizers in sin-

gle and one and a half doses on the background of lim-

ing at full hydrolytic acidity. Against the background of 

such a complex of fertilizers, all indicators of the phos-

phorus fund significantly exceeded the relevant control 

data: gross phosphorus content by 36% and 100%, mo-

bile forms by 165% and 276%. Therefore, such appli-

cation of fertilizers creates an agrogenic cultivated 

layer of soil with a high and very high content of phos-

phorus, which significantly increases the effective soil 

fertility. Fertilizers on such phosphorus backgrounds 

should be used only to compensate for its removal by 

crop yields. It is established that the optimal level of 

mobile phosphates in gray forest soils is in the range of 

100-150 mg / kg [11,12,13,14]. 

 

Conclusions 
Reserves of gross phosphorus in gray forest soil 

are determined by their genetic features and in the soil 

profile 0-140 cm are 11.2 ton / hectare, and mobile 

phosphates 1.31 ton / hectare. In the horizon HE of vir-

gin soil is 98 mg / kg (according to Kirsanov), which 

refers to the category of soils with an average level of 

supply of this element. 

The content of gross phosphorus depends almost 

entirely on the total reserves of humus. The closeness 

of the correlation between these elements is r = 0.9 

while D = 1.00. 

With long-term use of soil in crop rotation without 

the use of fertilizers, the content of total phosphorus in 

the layer 0-20 cm decreased by 0.01% to the initial 

level, and mobile forms of phosphorus by 23 mg / kg of 

soil. 

Annual long-term application of some mineral fer-

tilizers replenishes the pool of gross phosphorus, but 

the content of its mobile forms is much inferior to their 

introduction against the background of liming. In gen-

eral, the effect of liming significantly increases the use 

of soil phosphates and fertilizers. 

To improve the scarce balance of phosphorus and 

create soils with a high content of this element should 

be widely used for fertilizer in addition to technical fer-

tilizers, organic matter formed by photosynthesis in the 

form of green manures— and crop residues, with man-

datory liming. 
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ANTHROPOGENIC IMPACT ON THE WATERS OF LAKE ONEGA AND WAYS TO MINIMIZE IT 

 

Аннотация 

Карелия находится на Северо-Западе России и является составляющей Северо-Западного федераль-

ного округа. На её территории насчитывается более 73000 водоёмов различного генезиса и более 28000 

озёр естественного происхождения. Однако, в настоящее время, большая часть водоёмов находится в 

неудовлетворительном состоянии. К их числу можно отнести Онежское озеро, которое потерпело зна-

чительный ущерб из-за многолетнего несоблюдения в регионе природоохранного законодательства жи-

лищно-коммунальными, сельскохозяйственными и промышленными предприятиями. В данной работе бу-

дут рассмотрены факторы, повлёкшие за собой ухудшение качества вод Онежского озера и будут пред-

ложены действия, направленные на их устранение и минимизацию. 

Abstract 

Karelia is located in the North-West of Russia and is a part of the North-West Federal District. On its terri-

tory, there are more than 73,000 reservoirs of various genesis and more than 28,000 lakes of natural origin. 

However, at present, most of the reservoirs are in an unsatisfactory condition. These include Lake Onega, which 

suffered significant damage due to many years of non-compliance in the region with environmental legislation by 

housing and communal, agricultural and industrial enterprises. This paper will consider the factors that led to the 

deterioration of the water quality of Lake Onega and will suggest actions aimed at eliminating and minimizing 

them. 
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Карелия является субъектом Российской Феде-

рации, которых входит в состав Северо-Западного 

федерального округа и Северного экономического 

района. Протяжённость с севера на юг составляет 

660 км и 424 км с запада на восток. Основным ре-
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льефом Карелии является холмистая равнина, кото-

рая переходит в Западно- Карельскую возвышен-

ность на западе. Для Карелии является характер-

ным мягкий климат с большим количеством осад-

ков, меняющийся от морского к умеренно-

континентальному.[2] На территории Карелии 

находится порядка 27000 рек. Самыми крупными 

из них являются: р. Волда, с протяжённостью 149 

км, р. Кемь, протяжённость которой 191 км, река 

Онда, Унга, Чирка-Кемь и другие. 

На территории республики Карелии насчиты-

вается 60000 озёр, которые составляют 20000 км3, в 

совокупности с болотами. В их число входит Онеж-

ское озеро, относящееся к самым большим озёрам 

Европы и являющееся вторым по величине после 

Ладожского озера. Его площадь составляет 9720 

км², а глубина в максимальной точке- 120 м. Онеж-

ское озеро входит в состав бассейна Балтийского 

моря Атлантического океана. На территории бере-

гов Онежского озера находятся такие города как: 

Петрозаводск, Кондопога и Медвежьегорск. В дан-

ное озеро впадает порядка 50 рек, а вытекает един-

ственная река- Свирь.[1,3] На рисунке 1 представ-

лена карта Онежского озера. 

 
Рис.1-Онежское озеро на карте 

 

На сегодняшний день воды Онежского озера 

находятся в неудовлетворительном состоянии, что 

подтверждают слова председателя парламентского 

Комитета по природным ресурсам и экологии. Про-

блема охраны водоёмов, в данный момент, является 

одной из важнейших проблем республики Карелии. 

Согласно мониторингу состояния поверхностных 

вод, в первом квартале 2021 г., в Онежском озере 

наблюдалось превышение предельно допустимой 

концентрации нефтепродуктов в 12,4 раз, данное 

значение является достаточно высоким.[4,5] 

Основными источниками загрязнения Онеж-

ского озера являются промышленные загрязнения и 

городские стоки. Одним из главных источников за-

грязнения Петрозаводской губы Онежского озера 

нефтепродуктами является предприятие ОАО 

«РЖД», загрязняющее мазутом стекающие в Онеж-

ское озеро подземные воды.[4] Для устранения дан-

ной проблемы требуются незамедлительные ра-

боты по предотвращению загрязнения. 

Также к немаловажной проблеме можно отне-

сти отсутствие в городах, расположенных на бере-

гах Онежского озера, канализационных очистных 

сооружений, что привело к сбросу в озеро неочи-

щенных сточных вод. Хочется отметить, что из 117 

очистных сооружений в республике Карелии, рабо-

тают лишь 78. Но даже эти очистные сооружения 

не соблюдают проектные нормы по очистке сточ-

ных вод от загрязнений, что привело к тому факту, 

что каждый год, не проходя какую-либо очистку, в 

водоёмы республики сливаются более 12 миллио-

нов м3 загрязнённой воды.[5] Данный показатель 
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является достаточно высоким, чтобы сделать вывод 

о необходимости модернизации очистных канали-

зационных сооружений. Необходим комплекс ме-

роприятий по реконструкции имеющихся канализа-

ционных сооружений и строительству новых. 

Помимо изношенных очистных сооружений, 

ухудшают состояние Онежского озера загрязнён-

ные стоки. Навозные стоки животноводческого 

комплекса совхоза «Аграрный», попадающие в 

воду не только из фермы, но и в результате некаче-

ственной транспортировки. Данной проблеме по-

служило наличие у совхоза площадки для склади-

рования, размеры которой не достаточны для без-

опасной деятельности совхоза. Данная площадь 

слишком быстро наполняется отходами, что приво-

дит к стеканию жидкой фракции в магистральные 

канавы, откуда они жидкими осадками вымыва-

ются в Онежское озеро. Для устранения данной 

проблемы требуется увеличение площади склади-

рования отходов, также органику необходимо вы-

возить на площадку для компостирования в герме-

тичных прицепах.  

Загрязнённые стоки попадают в озеро, также, 

и с территории санкционированных и несанкциони-

рованных свалок. В целях минимизации загрязнён-

ных стоков необходимо пересмотреть конструкцию 

свалок, в частности, необходимо соорудить защит-

ную подложку, препятствующую проникновению 

загрязнённых стоков в воды озёр и рек.  
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тичний густиномір та метод визначення резонансної частоти резонатора Гельмгольца з використанням ге-

нератора синусоїдального сигналу стабільної амплітуди і керованої частоти (свіп-генератора) з двохсторон-

нім скануванням робочого діапазону частот. Розроблено структурні схеми інформаційно-вимірювальної 

системи для визначення та регулювання числа Воббе.  

Abstract 

The article substantiates the principles of building an information-measuring system for determining and 

regulating the Wobbe number using a direct-acting calorimeter and a gas density meter. A scanning acoustic 

densitometer and a method for determining the resonant frequency of a Helmholtz resonator using a sinusoidal 

signal generator of stable amplitude and controlled frequency (sweep generator) with two-way scanning of the 

operating frequency range have been developed. Structural diagrams of the information-measuring system for 

determining and regulating the Wobbe number have been proposed. 

 

Ключові слова: калориметр, резонатор Гельмгольца, свіп-генератор, густиномір газу, природний газ  
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Постановка проблеми. Базовими якісними 

(кваліметричними) показниками природного газу, 

поряд із теплотою згоряння, вмістом та концентра-

цією його складових, є число Воббе як один із ком-

плексних показників якості газу. Число Воббе ви-

значається з врахуванням аналітичної залежності, 

яка пов’язує два окремі показники: теплоту зго-

ряння газу та його відносну густину. Крім того, чи-

сло Воббе є критерієм подібності газів та визначає 

можливість їх взаємозамінності і фактично харак-

теризує постійність теплової енергії, яка отриму-

ється в результаті спалювання незалежно від ком-

понентного складу газу. Відповідно, гази з однако-

вим показником числа Воббе за умови 

рівнозначного надлишкового тиску зазвичай мо-

жуть бути взаємозамінними без додаткової заміни 

або регулювання пальників чи газових форсунок га-

зоспоживаючого обладнання. Європейськими нор-

мативними документами встановлюється класифі-

кація різних типів паливних газів за діапазоном до-

пустимого числа Воббе [1] і встановлено поняття 

«сімейство газів», при цьому виділяється дві осно-

вні групи газів, які постачаються споживачам і поз-

начаються Н та L, кожна з яких має свої нормовані 

параметри. Таким чином, забезпечення можливості 

оперативного визначення та регулювання числа Во-

ббе природного газу є досить актуальним завдан-

ням. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід 

зазначити, що під природним газом мається на увазі 

вся номенклатура паливних газів, в тому числі: пі-

ролізний, доменний, шахтний, коксовий, попутний 

нафтовий, біометан та газове моторне паливо. Ре-

жим горіння газу безпосередньо впливає на техно-

логічні процеси, пов’язані з виготовленням або пе-

реробкою продукції, та, відповідно, забезпечення її 

кількісних та якісних параметрів.  

Питання «регулювання якості» через зміну чи-

сла Воббе особливо стосується зрідженого природ-

ного газу (LNG), який постачається одними поста-

чальниками в різні країни. Показники числа Воббе 

газу встановлені індивідуально для кожної країни і 

можуть суттєво відрізнятися, що відображено на 

рисунку 1 [2]. Доречно зазначити, що число Воббе 

для LNG, вміст метану в якому сягає 95 %, зазвичай 

перевищує встановлені вимоги, оскільки він не мі-

стить негорючих компонентів. 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2021-20107-25-31
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Рисунок 1 – Діапазон допустимих чисел Воббе у деяких країнах [2] 

 

На рисунку 2 наведені типові режими горіння 

газу у пальниках газоспоживаючого обладнання за-

лежно від числа Воббе та взаємозамінності газів, а 

на рисунку 3 показано якісні показники різних га-

зів, накладені на режими горіння [3]. 

 
Рисунок 2 – Діаграма взаємозамінності газів за числом Воббе 
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Рисунок 3 – Типові якісні показники газу за числом Воббе 

 

Sp рисунків 2 та 3 видно, що допустимий діа-

пазон для нормального режиму горіння газу досить 

широкий, причому допустиме коливання вмісту не-

метанових компонентів сягає 45%. З цього слідує, 

що газ з високим вмістом негорючих компонентів 

(в основному азоту) можливо довести до кондицій-

ного стану шляхом додавання пропану та інших ви-

щих газів, теплота згоряння та густина яких суттєво 

вища. Крім того, з рисунку 3 видно, що показники 

LNG суттєво перевищують встановлені норми, і за-

безпечення коректних режимів горіння передбачає 

необхідність зниження числа Воббе, наприклад, 

шляхом змішування його з інертним азотом або 

стиснутим повітрям [3]. Цей короткий аналіз ще раз 

підтверджує актуальність розроблення інформа-

ційно-вимірювальної системи числа Воббе з додат-

ковою функцією здійснення зворотного регулю-

вання та підтримання стабільного режиму горіння. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Робота обчислювача полягає у визначенні числа 

Воббе за наступною залежністю [4]: 

d

H
W     (1) 

де Н – об’ємна теплота згоряння природного 

газу, Дж/м3; 

d – відносна густина природного газу, яка ви-

значається як співвідношення густини газу ρG до гу-

стини повітря ρA: 

A

Gd



    (2) 

Вимірювання показників, які входять в фор-

мули (1) та (2), характеризується особливостями, 

які вимагають окремого розгляду. На основі вико-

наного раніше аналізу [5] обґрунтована доцільність 

застосування прямого методу вимірювання теплоти 

згоряння природного газу, що полягає у спалюванні 

газу безпосередньо в газовому калориметрі. Хрома-

тографічний або опосередкований метод є недоці-

льним з міркувань точності або незастосовним для 

вимірювання показників деяких газів, наприклад, 

піролізного або коксового, для яких характерний 

високий вміст водню. Застосування газового кало-

риметра дає можливість при вимірюванні теплоти 

згоряння врахувати взаємодію горючих та негорю-

чих компонентів, вмісту сірки та наявності вологи 

у газі аналогічно до того, як відбувається спалю-

вання газу в обладнанні споживачів. Для цього ро-

зроблений удосконалений газовий калориметр пря-

мої дії у вигляді комбінації калориметра прямого 

згоряння і системи контролю параметрів стехіоме-

тричного згоряння газової суміші. Контроль про-

цесу згоряння реалізований через вимірювання вмі-

сту залишкового кисню в димових газах та їх тем-

ператури [6]. 

Формула визначення об’ємної теплоти зго-

ряння досліджуваного газу H на основі приведення 

до стандартних умов має наступний вигляд [7]: 
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де mi – маса компонентів калориметра, що на-

гріваються, кг; 

ci – теплоємність компонентів калориметра, 

що нагріваються, Дж/кг•К; 

VG – об’єм використаного газу, м3;  РG – над-

лишковий тиск газу, Па; 

РА – атмосферний тиск, Па;  ТG – температура 

газу, К; 

ТА – температура навколишнього середовища, 

К; 
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ТW1 – початкова внутрішня температура кало-

риметра; 

ТW2 – кінцева внутрішня температура калори-

метра. 

Для визначення густини навколишнього сере-

довища (повітря) ρA можна скористатись такою ві-

домою залежністю [8]: 

A

T

A
A

T

eP A )15,273(061,0
009,00034848,0







  (4) 

де φ – вологість навколишнього середовища 

(повітря), %. 

Крім того, зважаючи на те, що в типовий склад 

природного газу, крім вуглеводнів, входять інші го-

рючі та не горючі компоненти, для визначення теп-

лоти згоряння природного газу як функції його гу-

стини можна використати наступну кореляційну за-

лежність, отриману статистичною обробкою даних 

типового складу природного газу [9]: 

 yac xxH  65197,004242,052190,0453,85  (5) 

де ρс – густина газу за стандартних умов; 

 ха – вміст азоту (N 2) в газі; 

 ху – вміст діоксиду вуглецю (СО2) в газі. 

Для визначення вмісту СО2 та N2 в природному 

газі необхідно користуватися даними, отриманими 

від хіміко-аналітичних лабораторій газотранспорт-

них та газорозподільних організацій, які періоди-

чно здійснюють відбір та аналіз газу. Альтернати-

вою є застосування в розробленій вимірювальній 

системі потокового аналізатора вмісту СО2. 

Таким чином, підставивши формули (5) і (2) в 

(1), отримаємо наступну залежність для визначення 

числа Воббе: 
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65197,004242,052190,0453,85

(6) 

Основним параметром, необхідним для визна-

чення числа Воббе, є густина досліджуваного газу. 

Автором запропоновано проводити вимірювання гу-

стини з застосуванням явища резонансу газового се-

редовища в замкненому об’ємі. Практичною реаліза-

цією цього явища є застосування резонатора Гельм-

гольца, принцип якого полягає у виникненні 

резонансних коливань газу з частотою, що залежить 

від геометричних параметрів заповненої газом ємно-

сті, та його густини.  

Вимірювання власної резонансної частоти ре-

зонатора Гельмгольца можливе різними способами. 

Найбільш просту реалізацію забезпечує схема авто-

генератора, яка об’єднує мікрофон, акустичний ви-

промінювач звукової частоти та підсилювач, які 

охоплені позитивним зворотним зв’язком через ре-

зонатор. Проте, практичні дослідження автор-

ського конструктивного рішення, описаного в [10], 

показали, що така система не забезпечує високої 

відтворюваності результатів вимірювання через 

вплив зовнішніх факторів на частоту резонансної 

системи і значну чутливість до шумів. Крім того, 

системи з позитивним зворотним зв’язком є в прин-

ципі нестабільними, що проявилось в несинусоїда-

льній формі звукових коливань. Несинусоїдальна 

форма сигналу, в свою чергу, означає наявність га-

рмонічних коливань на кратних частотах, які спо-

творюють результати вимірювань. Однак, підтвер-

джена можливість визначення густини з викорис-

танням резонатора Гельмгольца вимагала пошуків 

інших рішень для точного визначення резонансної 

частоти. Оскільки було встановлено, що відхи-

лення форми сигналу від синусоїдального змінює 

виміряне значення частоти при незмінній густині 

газу, був розроблений скануючий метод визна-

чення резонансної частоти з використанням генера-

тора синусоїдального сигналу стабільної амплітуди 

і керованої частоти (свіп-генератора). При цьому 

мікрофон перестає бути елементом петлі зворот-

ного зв’язку і служить тільки для визначення піко-

вого значення акустичного тиску, який відповідає 

резонансу. Таким чином, відтворюваність результа-

тів вимірювань суттєво підвищена за рахунок ста-

більності форми і амплітуди вимушуючих коли-

вань, а також незалежності їх частоти від зміни ре-

зонансних характеристик мікрофона. 

Запропонований конструктив наведено на рисунку 

4. 

Газ проходить над ємністю 2, в яку вмонтовано 

акустичний випромінювач звукової частоти 3, що ге-

нерує вимушені акустичні коливання певної частоти 

та амплітуди. Трубопровід акустично сполучений з 

ємністю через резонансну трубку довжиною L і пло-

щею перерізу A. Крім того, перпендикулярно до нього 

– в стінку ємності – встановлений мікрофон 4 з діаг-

рамою спрямованості, яка забезпечує максимальну 

чутливість визначення звукового тиску газового сере-

довища при мінімальній чутливості до зовнішніх за-

вад. Процес вимірювання густини полягає у пода-

ванні на випромінювач звукового сигналу стабільної 

амплітуди і змінної в часі частоти від свіп-генератора 

і синхронного контролю звукового тиску в ємності. 

При співпадінні частоти вимушених і власних коли-

вань системою реєструється екстремум амплітуди 

звукового тиску, який відповідає конкретному зна-

ченню частоти, і, відповідно, густини газу. Цикл зміни 

частоти від мінімального до максимального значення 

(сканування) триває 10 с, причому для підвищення то-

чності вимірювань повторне сканування здійсню-

ється в тому ж темпі в протилежному напрямку (дво-

хстороннє сканування), а результати суміжних вимі-

рювань усереднюються. Слід відзначити, що 

запропонований спосіб визначення густини природ-

ного газу може бути застосований також для неперер-

вного потокового вимірювання густини газу. 
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Рисунок 4 – Схема резонатора Гельмгольца для вимірювання густини газу:1 – трубопровід, 2 – вимірю-

вальна ємність резонатора, 3 – акустичний випромінювач звукової частоти, 4 – мікрофон, А – площа 

поперечного перерізу резонансної трубки, L – довжина резонансної трубки; V – об’єм вимірювальної єм-

ності, яка заповнюється досліджуваним газом. 

 

Визначення частоти резонансних акустичних 

коливань f здійснюється за наступною формулою 

[11]: 

LV

Av
f




2
  (7) 

де v – швидкість звуку в газовому середовищі, 

м/с, яка визначається за наступним співвідношен-

ням: 
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   (8), 

де n – показник адіабати для багатоатомних 

газів; 

ρG – густина досліджуваного газу, кг/м3. 

Таким чином, після перетворення формул (7), 

(8), отримується формула для визначення густини 

досліджуваного газу за робочих умов.  
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Відповідно, відносна густина визначається че-

рез підстановку формули (9) в формулу (2) як: 
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В свою чергу, число Воббе обчислюється через 

формули (1) і (10) 
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На рисунку 5 зображена структурна схема ска-

нуючого акустичного густиноміра. Блок керування 

формує сигнал управління свіп-генератором, який 

генерує звукову частоту в діапазоні, що відповідає 

діапазону можливої зміни густини газу. Вхідний 

сигнал від мікрофона, який попередньо підсилю-

ється підсилювачем та фільтрується від шумів сму-

говим фільтром, подається для аналізу в блок керу-

вання. Цей блок також здійснює визначення резо-

нансної частоти, обчислення густини та вивід 

отриманого результату на дисплей і передавання 

його через відповідний інтерфейс в інформаційно-

вимірювальну систему визначення числа Воббе.  
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Рисунок 5 – Структурна схема скануючого акустичного густиноміра 

 

Акустичний густиномір є автономним прила-

дом і може використовуватися для потокового конт-

ролю густини газів в інших системах. На рисунку 6 

наведені структурні схеми запропонованих інформа-

ційно-вимірювальних систем для визначення числа 

Воббе природного газу. На схемі а) показано варіант 

системи, укомплектований калориметром прямого 

згоряння для визначення теплоти згоряння та густи-

номіром для визначення густини природного газу. 

Варіант схеми б) укомплектований виключно густи-

номіром та побудований на розрахунковому методі 

визначення теплоти згоряння на основі залежності 

(5). 

  Кожен вимірювальний канал, з допомогою 

якого здійснюється вимірювання фізичного пара-

метру і який показаний на рисунку 5, має свою ін-

дивідуальну структуру, яка включає елементи філь-

трації і АЦП для перетворення вхідного аналого-

вого сигналу та інші необхідні складові. Слід 

зауважити, що найскладнішим з метрологічної та 

конструктивної точок зору є канал вимірювання ре-

зонансної частоти газового середовища, оскільки 

сторонні шуми можуть суттєво впливати на резуль-

тат вимірювання. 

 

 
а)     б) 

Рисунок 6 – Структурні схеми інформаційно-вимірювальних систем для визначення числа Воббе 
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На рисунку 7 наведена схема реалізації про-

цесу визначення та послідовного регулювання чи-

сла Воббе природного газу. Процедура регулю-

вання виконується ітеративно і здійснюється насту-

пним чином: після визначення теплоти згоряння і 

густини, проводиться регулювання подачі повітря 

для забезпечення стехіометричного згоряння, яке, в 

свою чергу, контролюється наявністю залишкового 

кисню в димових газах. При досягненні цільових 

показників відбувається припинення регулювання, 

в іншому випадку цикл регулювання повторюється. 

Система також обладнана засобами регулювання 

безпосередньо числа Воббе шляхом зміни компоне-

нтного вмісту природного газу. Така зміна може до-

сягатися за рахунок внесення азоту, повітря, про-

пану, етану або інших газів. Крім того, система 

може бути додатково обладнана давачами для вимі-

рювання інших показників якості газу.  

 
Рисунок 7 – Схема вимірювання та регулювання числа Воббе природного газу 

 

Висновки. У роботі розглянуто варіант визна-

чення числа Воббе розрахунковим методом на основі 

значення густини природного газу та вмісту двох 

його негорючих компонентів з використанням коре-

ляційних залежностей. Розроблено метод визначення 

числа Воббе через акустичні параметри резонатора 

Гельмгольца. Розроблено інформаційно-вимірюва-

льну систему визначення числа Воббе із застосуван-

ням густиноміра газу, а також з використанням гус-

тиноміра газу та калориметра прямої дії. Запропоно-

вано новий метод вимірювання густини газу за 

допомогою скануючого акустичного густиноміра.  
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Once one of the founders of the Azerbaijan Dem-

ocratic Republic, which existed from 1918 to 1920 and 

fell under the pressure of the Bolsheviks and the XI Red 

Army, Mammad Amin Rasulzade wrote: "The day will 

come when the sun of freedom will rise again over the 

Motherland." 

After the loss of the ADR's independence in 1920, 

all economic relations were a monopoly of the Soviet 

Union. The migration of production factors was closed 

and unilateral. Thus, after gaining political independ-

ence on October 18, 1991, one of the priority directions 

and main tasks for the growth of the state economy was 

the establishment of foreign economic relations. 

The implementation of economic reforms has in-

creased in the country. The establishment of industrial 

and social infrastructure has begun, transport commu-

nications have been formed, new technologies have 

been acquired, training of qualified personnel for the 

sectors of the national economy has been implemented, 

and the list of exporting countries of Azerbaijani prod-

ucts has expanded. Generally, the necessary steps have 

been taken and considerable results have been achieved 

in the reformation of the socio-economic sphere of the 

country under the requirements of the world market. 

The Azerbaijan Republic is a country in the Trans-

caucasian region in western Asia with a territory of 86.6 

thousand km2 and over 10 million population [1]. Un-

der the Constitution of the country, adopted on Novem-

ber 12, 1995, the Azerbaijan state is a democratic, legal, 

secular, unitary republic [2]. It is an industrial and 

agrarian country with a highly developed industry and 

diversified agriculture. 

On September 20, 1994, the Contract of the Cen-

tury was signed, which became the decisive turning 

point in the history of the economic development of our 

country. The Contract of the Century was an interna-

tional agreement worth $ 7.4 billion, signed between 

Azerbaijan and 13 major foreign companies (Amoco, 

BP, McDermott, UNOCAL, SOCAR, LUKOIL, 

Statoil, TPAO, Pennzoil, Ramco, Delta) from 8 coun-

tries (Azerbaijan, the United States, Great Britain, Rus-

sia, Turkey, Norway, and Saudi Arabia) for the devel-

opment of three oil and gas fields in the Caspian Sea: 

Azeri, Chirag, Gunashli (ACG), oil production from 

which began in 1997 [3, p.534]. 

The Contract of the Century has become a grand 

political and economic achievement of Azerbaijan in 

the XXI century. Because of this contract, Azerbaijan 

earned the right to use the resources of the Caspian Sea 

for the first time after gaining independence. After the 

conclusion of the agreement in London in 1999 on the 

establishment of an international consortium for the 

construction of the Baku-Tbilisi-Ceyhan oil pipeline, 

through which the republic transfers its oil to the world 

market, President of Azerbaijan Heydar Aliyev said: "It 

is not oil that will flow through this oil pipeline, but 

politics" [4, 217]. 

Since the date of signature of this contract, the im-

plementation of joint oil and gas, and transport projects 

has started, which today serve as a guarantee of energy 

security and economic stability of Azerbaijan. And 

starting from 1996, the country began to show a quite 

stable positive trend of economic growth, with the larg-

est GDP growth in the republic recorded in 2006 – 

34.5%. 

On September 14, 2017, 9 oil companies from 8 

countries signed an updated ACG contract in Baku, 

which had become one of the unique events in the 

global oil industry. "Azeri-Chirag-Gunashli" is the 

largest oil field being developed in the Caspian Sea, 

with an area of 432 km2. The contract is aimed at ex-

tracting 500 million tons of oil or more from the block 

of fields, the term of which expires in 2050 [5]. 
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The contract was signed by the heads of BP, 

SOCAR, Chevron, Statoil, ExxonMobil, TPAO, Ito-

chu, and others. The share of the Azerbaijan state oil 

company is now 25% instead of 11.6%. Furthermore, 

foreign investors will pay Azerbaijan $ 3.6 billion in 

the form of various bonuses, and the share of profitable 

oil will be 75% [5]. 

Currently, Azerbaijani oil is supplied to 33 coun-

tries of the world - to Southeast Asia, Europe, South, 

and North America, through the Baku-Tbilisi-Ceyhan 

(BTC) and Baku-Supsa oil pipelines. However, the 

leading role in exports belongs to the BTC pipeline, 

launched in June 2006. The largest consumers of Azer-

baijan's oil and gas are Turkey, India, and China. And 

in 2020, the export of Azerbaijani gas to Europe has 

started [6]. It can be argued that the last 20 years are the 

golden ages of the oil and gas industry in Azerbaijan. 

At the same time, Azerbaijan, having a favorable 

geographical potential, has huge transit opportunities 

and occupies a leading place in the development and 

implementation of major infrastructure programs, both 

regional and international Transport corridors running 

from East to West and from North to South pass 

through Azerbaijan, which transforms the country into 

a profitable logistics center, from the point of view of 

strategic importance, connecting the main trade routes 

between the West, East, and South. 

Therefore, in 2017, the construction of the Baku-

Tbilisi-Kars railway line was completed, which was 

launched in February 2007. This project, as the restora-

tion of the historical Great Silk Road, will only contrib-

ute to the even greater importance of Azerbaijan as a 

transit country in the transportation of goods between 

the countries of Europe and Asia. At the same time, the 

implementation of the North-South transport corridor 

project continues, which will become a link for con-

necting the railways of Iran, Azerbaijan and Russia [7]. 

Thus, the expansion of transport communications 

will further strengthen the country's attractiveness for 

foreign investors. 

If at the beginning of the XX century Azerbaijan 

has only exported fish, caviar, oil, and silk only to 

neighboring countries, now the republic has economic 

relations with many countries of the world. According 

to the State Customs Committee of the Republic of 

Azerbaijan, Azerbaijan has foreign economic and trade 

relations with 183 world countries. Also, the country's 

economic opportunities, raw materials and mineral re-

sources, favorable economic and geographical location 

further contribute to the increase in cooperation. 

The passive foreign trade balance has declined in 

recent times because of the increase in trade relations, 

both with neighboring countries and foreign countries. 

The majority of foreign economic relations, including 

imports and exports, fall to the share of non-CIS coun-

tries. Among these countries are Iran, Turkey, the 

United Arab Emirates, Germany, the United Kingdom, 

the United States, Sweden, Switzerland, Italy, France, 

etc. 

The oil and gas sector accounts for 86.5% of the 

republic's exports to foreign countries. The main export 

positions of Azerbaijan are also electricity (0.4%), veg-

etables and fruits (4%), tea, vegetable and animal oils, 

sugar, alcoholic and non-alcoholic beverages, plastics 

and products made from it, cotton, cotton fiber, cotton 

yarn, ferrous metals, aluminum and products made 

from it, etc. [8]. 

In return, the country imports food products 

(15.2% - meat, milk, grain, butter, sugar, rice, tea, citrus 

fruits), tobacco and tobacco products (0.8%), plastics 

and products made from them (3.2%), automobiles, 

electrical equipment and industrial equipment (23.6%), 

metal and forest materials (10%), light industry goods 

(cloth, clothing, shoes - 1.9%), household goods, phar-

maceuticals (2.2%), firewood and wood products 

(2.4%), ferrous metals and products made from them 

(8.8%), vehicles and spare parts (14.4%), furniture 

(0.7%) and others (24.2%) [9]. The CIS countries ac-

count for 30-40% of Azerbaijan's foreign trade turno-

ver, including imports and exports. Among these coun-

tries, Russia, Georgia, Ukraine, Kazakhstan, Turkmen-

istan, and Belarus take a leading position [10]. 

Other types of foreign economic relations of the 

republic include financial and credit, research, tourism, 

cooperation in the material and production sector. 

It should be noted that in recent years, most of the 

enterprises in the republic are being reorganized, joint 

ventures are being formed. Thus, for the development 

of tea production, joint ventures were established with 

the companies Beta, Sara of Turkey, and Intersun of the 

United Arab Emirates on the basis of tea factories in 

Baku, Lankaran, and Masally. To reorganize the can-

neries of Khachmaz, Masally, and Guba, equipment 

was purchased from the Swedish company Tetra-Pak. 

According to the agreement concluded between 

the companies "Reynolds" of the USA, "Star" of Tur-

key, and Baku International Tobacco, a joint venture 

was established. Furthermore, in Absheron, two US 

factories for the production of soft drinks - "Coca-Cola" 

and "Pepsi-Cola" are operated. 

At the end of 2019, the foundation was laid for 

several Azerbaijani-Russian enterprises - the «Газ» 

plant, the «Пеноплэкс» plant for insulation products, 

the Helicopter Repair Service Center, as well as the 

opening of the «Р-Фарм» joint pharmaceutical plant 

[11]. 

What does cooperation with foreign countries give 

Azerbaijan? It gives our republic the advantages for the 

comprehensive development of the national economy. 

One of the crucial ways to involve the country in 

foreign trade relations is the introduction of the customs 

tariff, the law on which came into force in 1995, and in 

1997 the Customs Code (CC) of the Republic of Azer-

baijan was adopted. In 2013, Azerbaijan adopted a new 

law "On Customs Tariff", consisting of 14 sections, 61 

chapters, and 450 articles, which is the fundamental law 

on legal support for customs authorities in the Republic 

of Azerbaijan and the main instrument for the state reg-

ulation of the foreign market and protection of the 

country's economy from the negative effects of external 

competition [12]. 

Already at the beginning of the XXI century, 

Azerbaijan has become one of the rapidly developing 

CIS countries from an economic point of view. Thus, 

in the world ranking of Global Competitiveness Index, 

compiled annually by the WEF, Azerbaijan in 2019 
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grew by 11 steps, taking 58th place in the ranking 

among 141 states. It ranked 3rd in terms of “Burden of 

government regulation”, 5th in terms of "Government’s 

responsiveness to change", 8th in terms of “Time to 

start a business”, and 10th in “Government long-term 

vision”. In addition, while initially ranked 64th in the 

Global Competitiveness Report released by the World 

Economic Forum in 2006-2007, Azerbaijan rose to 

35th among 137 countries in 2017-2018 (13). 

What gives Azerbaijan an increase in its position 

in the Competitiveness Ranking? The improvement in 

the Competitiveness Ranking has a positive impact on 

the conditions of long-term lending to Azerbaijan by 

foreign investors. In particular, the total volume of for-

eign investments invested in the Azerbaijani economy 

in 2020 amounted to $10 billion. 

Over the past few years, Azerbaijan has taken se-

rious steps to improve the business environment to at-

tract foreign investment, i.e. the formation and devel-

opment of the national economy of Azerbaijan largely 

depend on its sustainable development, one of the main 

factors of which is the investment flow. 

Therefore, Azerbaijan has twice taken the leading 

position in the Doing Business 2009 and Doing Busi-

ness 2019 reports, and in the Doing Business 2020 re-

port, was named one of the 20 most reformist countries. 

Experts agree that the Doing Business report is of ex-

ceptional importance in terms of attracting foreign in-

vestors to the country [14]. 

The key investors in the Azerbaijani economy are 

such foreign countries as the United Kingdom, Turkey, 

Malaysia, Italy, Switzerland, Iran, the CIS countries, 

Japan, the United States, etc. 

At the conference dedicated to the results of the 

first year of implementation of the "The State Program 

on socio-economic development of the regions of the 

Republic of Azerbaijan in 2019-2023", the President of 

Azerbaijan noted: "Azerbaijan is a very attractive coun-

try for both foreign and local investors. Part of these 

investments is government investments. And this is ob-

vious because government investment still plays a sig-

nificant role in the growth of the economy. Particularly, 

when you consider that there is still a lot of work to be 

done with infrastructure projects. Therefore, state, local 

and foreign companies have invested $13.5 billion in 

our country. I think this is a very good result" [15]. 

Also, the EU is considered to be the largest inves-

tor in the Azerbaijani economy and its main trading 

partner. Azerbaijan's relations with the EU were devel-

oped within the framework of the TACIS, TRACECA, 

Eastern Partnership, and other programs. Such cooper-

ation is, first of all, stimulated by Azerbaijan's favora-

ble geographical position, the availability of vast hy-

drocarbon reserves, and the country's active participa-

tion in the development of energy, transport, and, in the 

future, telecommunications corridors. The EU accounts 

for 48.6% of the country's total trade turnover. The Eu-

ropean Union is also the largest consumer of Azerbai-

jani oil. Financial support to Azerbaijani companies 

over the past years has amounted to 222 million euros 

[16]. 

Azerbaijan's foreign trade turnover, according to 

the State Customs Committee of the Republic of Azer-

baijan, amounted to $24.4 billion in 2020 (a decline of 

26.5% compared to 2019). At the same time, exports 

for the reporting period amounted to $ 13.7 billion (a 

decline of 30%), imports - $10.7 billion. Azerbaijan's 

foreign exchange reserves in 2020 amounted to $52 bil-

lion. This year, the tax and customs authorities trans-

ferred 1 billion manats to the treasury in excess of the 

plan [8]. 

In 2020, Italy once again became the largest trad-

ing partner of Azerbaijan. The President of Azerbaijan, 

speaking in Rome on February 20, 2020, noted that 

"...Italy is not only our number one trading partner but 

also one of our closest partners in Europe. In connec-

tion with the practical realization of projects, I can say 

that only for the energy sector of Azerbaijan and energy 

projects financed outside of Azerbaijan, Italian compa-

nies have signed contracts worth about $ 10 billion. In 

the non-oil sector, this figure is approximately $ 700 

million. Yes, I agree that there is a big imbalance in our 

trade turnover. However, we should also know that this 

is mainly because of our oil export to Italy. Hence, we 

are interested in diversifying our exports [17]. 

Besides, currently among the priority directions of 

cooperation between Azerbaijan and Italy are such di-

rections as oil and petroleum products, transport, tour-

ism, agriculture (especially in the field of viticulture), 

pharmaceuticals, medicine, and the humanitarian 

sphere. Also, Italy ranks first among European coun-

tries in terms of the number of students from Azerbai-

jan, which is another sphere for future cooperation. 

The top five trade partners of Azerbaijan for 2020 

include also Turkey - 10.8%, Russia - 8.4%, China - 

6.2% and the U.S. - 4.2% [18]. 

During the last 16 years (i.e., since 2004), Azer-

baijan's economy has grown 3.4 times, which is a good 

indicator in the world, the volume of agricultural pro-

duction has increased 2 times, foreign trade turnover-

6.4 times, including exports-7.6 times, foreign ex-

change reserves-27 times, the poverty level has de-

creased from 50% to 4.8%, 33 power plants with a total 

generation volume of more than 3 thousand megawatts 

have been built [15]. 

Nonetheless, today Azerbaijan is not complacent. 

Being a country that is rapidly developing the oil and 

gas industry, the country is exploring other develop-

ment goals outside the oil sector, trying to take a worthy 

place in the world economic system. Among the 

spheres that are currently regarded as a priority in the 

republic, agriculture, the ICT, transport, space industry, 

tourism, and education sectors are in the first place. 

Furthermore, the country is undergoing economic 

reforms to increase the volume of GDP and industrial 

production, and work is underway to eliminate poverty 

and unemployment issues. The examples of this are the 

201 policy documents adopted over the past 15 years, 

including 12 concepts, 12 national strategies, 12 strate-

gic roadmaps, 94 state programs, 23 action plans, 17 

national plans, and programs, etc.which is a definite in-

dicator of Azerbaijan's sustainable economic growth 

[19]. This is a clear indicator of the sustainable eco-

nomic growth of Azerbaijan. 
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In the article, the application of the assessment of an economic entity in the execution of M&A transactions 

in the context of modern risks. A scheme for conducting a check before appraising the value of the company is 

proposed so that the appraisal of the market value is not in vain. 

 

Key words: merger and acquisition transactions, evaluation of a company’s market value, M&A market in 

the time of the COVID-19 pandemic, risks in M&A transactions, approaches and methods of assessment of com-

pany’s market value. 

 

Statement of the problem in general form and 

substantiation of its urgency. Over the last years, a 

considerable increase of merger and acquisition trans-

actions is observed. Primarily, it is associated with the 

fact that large companies more and more actively ex-

tend their shares of the market on account of M&A 

transactions. Secondly, many companies become bank-

rupt or at the stage of extended period of losses due to 

the current epidemiologic situation in the world; this is 

why company executives hoping to salvage their com-

panies and “keep the companies afloat” resort to M&A 

transactions. It is often very difficult for business own-

ers to establish the value of a transaction as the likeli-

hood of risks occurring is very high at the moment of 

making a M&A transaction and after concluding it, and 

for this reason it is necessary to minimize and remove 

risks in time. It becomes more difficult for parties of a 

transaction to establish the market value of a transac-

tion and also to provide economic stability inde-

pendently. In contrast to the increasing number of 

M&A transactions, it becomes more topical to apply 

appraisal approaches and methods to business valua-

tion. The problem of establishing the business value is 
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grounded by the fact that the company value is formed 

not only by available assets but also by available liabil-

ities of a company (loans, credits). This is why it is nec-

essary to take into account all factors (external and in-

ternal) that may exert influence on the company’s value 

and form its value at specified date.  

Presentation of the main research material. The 

concept of merger is defined as association of two or 

more enterprises, as a result of which a new organiza-

tion is formed in the end. A fundamental characteristic 

of the merger is that an acquiring company passes into 

ownership of other companies and combines their op-

erations with its own operations.  

Valuation is one of the most complicated topics of 

financial theory. Definition of exact and the most actual 

values of companies taking part in mergers and acqui-

sitions have a very significant effect on success of both 

negotiations and also the state of the company after 

merger and acquisition. Many researches showed that 

offers of M&A trigger collapse or a target company is 

paid the amount exceeding the real value caused by er-

rors in determining a precise and fair value of the com-

pany. In the history of the M&A transactions there have 

been a large amount of failed merger and acquisition 

transactions. For example, in 2011, the company HP 

closed on the purchase of the British company Auton-

omy for hefty amount of about $10 billion.  

In 2012, after merger HP wrote off $ 8.8 billion 

stating that the management of Autonomy “resorted to 

serious distortions in business accounting” with the in-

tent to overrate the value of the company. It shows that 

selecting the amount for target companies, which will 

be higher or lower than it must be, will lead to estab-

lishing an incorrect price, this why determining a cor-

rect price of the company valuation is so important.  

Practically the reason of making a transaction is 

always a dire financial condition, bankruptcy of an ac-

quired company/ firm, the number of which increased 

in the midst of pandemic in 2020 or the wish of pur-

chasing company to expand its spheres of activities and 

to introduce new spheres for its development. Exam-

ples of such transactions for the period from 2020 till 

beginning of 2021 are as follows: 

The Russian concern RUSAL acquired the com-

pany AluminiumRheinfelden for 12 billion rubles as 

the company failed to cope with the coronavirus pan-

demic. In September 2020, the plant applied for bank-

ruptcy due to losses; 

 IT- startup Briskly acquired the refrigeration 

engineering works Linnafrost in Vyborg for the amount 

of 76 million rubles. The purpose of purchase was to 

develop its own micro market production; 

 Agricultural holding Bio-ton acquired Saratov 

grain processing plant due to dire financial condition. 

Companies participating in M&A transactions 

should understand that when acquiring or selling com-

panies, it is absolutely futile to take decisions blindly 

and rely on their own intuition, as various risks always 

arise on the way, such as: financial, tax, legal.  

Undoubtedly, all risks are important, however, the 

most serious risk is financial, as it is related to incorrect 

determining the company value, for this reason it is 

necessary to take into consideration all components 

with the intent to minimize them, and it can be done 

through determining the high-quality market value of a 

company with the use of approaches and methods of 

valuation regulated by the Federal Valuation Standard 

“Business Valuation” (FVS No 8) in Russia.  

Within the framework of the Standard three fol-

lowing approaches are presented: 

 The income approach implies that the value of 

the target company will be determined on the basis of 

expected future cash flows;  

 The comparable approach implies that the 

value of target company will be determined on the basis 

of information on transaction prices of analogue com-

panies considering comparison of financial and opera-

tional indicators of analogue companies’ activities;  

 The cost approach implies that the value of a 

target company will be determined on the basis of the 

value of company’s owned assets and assumed liabili-

ties.  

It should be remembered that it is important to se-

lect correctly approaches to business valuation, some-

times two approaches can be used at once, because the 

fair market value of an enterprise is very seldom deter-

mined exclusively by assets taken onto the books. Ac-

tual valuation is determined by a number of variable 

factors, such as economic situation in the country, mar-

ket attractiveness, human resources, nature and use of 

owned assets. Therefore, business valuation is the pro-

cess of valuation of assets and benefits obtained by the 

company as a result of their effective management. 

Prior to assessment of the market value, it is nec-

essary to carry out good work to check authenticity and 

legitimateness of financial reporting and items in order 

to identify, assess potential risks and minimize them in 

time.  

The scheme of carrying out examination prior to 

company valuation.  

1. To examine the chain of ownership: to analyze 

the frequency of change of ownership; to pay attention 

to the fact whether parties to purchase and sale transac-

tions are affiliates; to analyze who acts on behalf of a 

legal entity; to check financial condition of a seller of 

immovable property.  

2. To check the mode of property acquisition: if 

the property is bought at auction, then disputes, legal 

proceedings may arise, if the property has been pur-

chased as sales of municipal property or as the property 

in the framework of bankruptcy procedure.  

3. Verification of powers of a person acting on 

behalf of a seller: to pay attention to who is the person 

that may act on behalf of a company without the power 

of attorney; to verify the founding members and to re-

quest the charter.  

4. To analyze extracts from the USRLE (Unified 

State Register of Legal Entities) for occurrence of en-

cumbrances. To analyze the cadastral excerpt of items 

of immovable property for occurrence of pledges and 

other encumbrances (long-term lease agreements): to 

pay attention to the date of transaction in the extract - 

whether there are encumbrances as pledge of property 

in the bank or as a guarantor; to check whether there is 

a pledge as lease.  
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5. To check borders of a land plot and location of 

buildings on the plot, on which there are items of im-

movable property: to check available redevelopments; 

to pay attention to the plan and check with actual prem-

ises; to examine the borders of a land plot.  

6. To check payment of property tax. 

After following this scheme of examination, a 

buyer ought to assess the market value of immovable 

property to be acquired independently or with the aid of 

a valuator. In order to achieve this it is necessary to 

choose a reasonable valuation method that will give an 

option of taking into account all external and internal 

factors at the date of valuation and also to assess the 

market value of a company with minimal deviation of 

real price.  

Conclusions. These days the increasing number of 

small enterprises cannot compete with large enterprises 

and due to pandemic in 2020 it became by times more 

difficult; this is why companies resort to merger and 

acquisition transactions. Companies acquiring a target 

company also have their own motives. However, it is 

always important to understand that some or other of 

transactions carry specific risks and a threat to eco-

nomic stability of an acquiring company that is neces-

sary to identify, assess and eliminate them in time. 

Therefore, when entering into M&A transactions, the 

method of providing economic stability of a company, 

identifying, assessing and minimizing risks is value ap-

praisal of a target company. Mergers valuated properly 

add value of a firm, while mergers or unwanted acqui-

sitions cause damage to an acquiring firm.  

 Valuation is an important part of mergers and ac-

quisitions (M&A), as it helps a buyer and a seller not 

only to arrive at an end price of a transaction but to go 

through this process at minimum risks. 
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Аннотация.  

Согласно исследованию проведенному в рамках настоящей статьи автор приходит к выводу, что 

вопросы отнесения цифровых прав к предмету хищения имеют пути решения в том случае, если законо-

датель пойдет по пути отказа от разделения предмета преступлений против собственности на имуще-

ство и право на имущество.  

По мнению автора, фактически указанное разделение - наследие иной экономической реальности, в 

которой еще не существовало цифровых прав как объектов хищения, а наличие физического признака 

являлось обязательным для того, чтобы признать объект гражданских прав предметом хищения.  

Ныне действующая редакция закона вносит путаницу, заставляя практических работников каждый 

раз, сталкиваясь с посягательствами, предметом которых являются имущественные права, решать во-

прос об их правовой природе. 

Abstract. 

 According to the research carried out within the framework of this article, the author comes to the conclusion 

that the issues of referring digital rights to the subject of theft have ways of solving in the event that the legislator 

takes the path of refusing to separate the subject of crimes against property ownership and the right to property.  

According to the author, in fact, this division is the legacy of a different economic reality, in which digital 

rights as objects of theft did not yet exist, and the presence of a physical sign was mandatory in order to recognize 

the object of civil rights as an object of theft.  

The current version of the law introduces confusion, forcing practitioners each time, faced with encroach-

ments, the subject of which is property rights, to decide the issue of their legal nature. 
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Немаловажную роль в правовой охране цифро-

вой экономики играет уголовное право, которое 

призвано сформировать адекватную систему пра-

вовых средств по эффективному противодействию 

как реальным, так и потенциальным криминальным 

угрозам складывающейся цифровой реальности. 

Прежде всего обратим внимание на те отличитель-

ные черты цифровой экономики, которые требуют 

учета в процессе уголовно-правового регулирова-

ния электронных форм имущественных отноше-

ний.  

Во-первых, это особые пространственно-вре-

менные характеристики цифровой реальности. Так, 

виртуальность как пространственная категория ли-

шена длины, ширины и высоты, она не измеряется 

в метрах или иных единицах исчисления, не тре-

бует перемещений в физическом смысле слова, в 

виртуальном пространстве можно двигаться со ско-

ростью света или даже мысли, действовать одному 

субъекту преступления одновременно в нескольких 

местах, совершая параллельно множество правона-

рушений.  

Во-вторых, здесь экономическая деятельность 

основана на цифровых технологиях; хозяйственная 

активность связана с электронным бизнесом и элек-

тронной коммерцией (интернет-магазины, интер-

нет-банки, встроенные покупки в онлайн-играх и 

т.д.); продуктом труда могут быть как вещи, так и 

цифровые товары и услуги; расчеты производятся 

безналичным путем. Таким образом, виртуальная 

реальность обусловливает особенности объекта (в 

том числе предмета) цифровых имущественных 

преступлений.  

В - третьих, распространение в социуме элек-

тронных технологий определяет рост обезличен-

ных способов совершения преступных посяга-

тельств путем использования возможностей интер-

нет – технологий.  
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В отечественном законодательстве в послед-

ние годы появились ранее не знакомые ему тер-

мины, в числе которых «цифровые права». Так, ука-

занные права не имеют физической формы и, как 

правило, их фиксация производится путем приме-

нения специального цифрового кода в компьютер-

ной программе или базе данных. Вместе с тем, док-

триной уголовного права, как и правоприменитель-

ной практикой, всегда признавалась взаимосвязь 

понятия имущества в его гражданско-правовом и 

уголовно-правовом значении. Это нам представля-

ется совсем не удивительным, поскольку термин 

"имущество", в силу своей универсальности и рас-

пространенности, используется в самых различных 

отраслях права. Как справедливо отмечает Н.А. Ло-

пашенко: "уголовное право не изобретает своего 

понятия имущества; оно пользуется в основном 

тем, которое существует в гражданском праве..."[4. 

C. 70]. По нашему мнению, это совершенно обосно-

ванное утверждение.  

Конечно, в настоящее время в гражданском за-

конодательстве легальное определение термина 

"имущество" отсутствует, однако понять его содер-

жание возможно проведя анализ норм, закреплен-

ных в ст. 128 ГК РФ [2]. В частности, в результате 

буквального и грамматического толкования указан-

ной нормы сделаем вывод о том, что к имуществу, 

помимо вещей, следует относить также и имуще-

ственные права (цифровые права и т.д.). Остальные 

объекты гражданских прав (интеллектуальная соб-

ственность, нематериальные блага) отделяются от 

вещей и другого имущества точкой с запятой. Это, 

как нам представляется, свидетельствует о не вклю-

чении законодателем данных объектов в понятие 

имущества. 

Что касается вопроса отнесения к предмету хи-

щения цифровых прав, то следует отметить, что в 

настоящее время он еще не разработан. Это объяс-

няется сравнительно недавним появлением рас-

сматриваемого объекта гражданских прав в отече-

ственном законодательстве, а именно: с момента 

дополнения ГК РФ указанием на данный объект 

гражданских прав Федеральным законом от 18 

марта 2019 г. N 34-ФЗ [3]. 

В условиях цифровой реальности продолжа-

ется распространение корыстных преступлений 

против собственности. Однако электронная транс-

формация "меняет" характер и содержание обще-

ственно опасных посягательств на собственность. 

Это обстоятельство должно находить адекватное 

отражение в современном уголовном законе. Пока 

же видны лишь неуверенные шаги законодателя, 

который современную "цифровую" имуществен-

ную преступность предлагает "связывать" с кражей 

и мошенничеством как формами хищения чужого 

имущества. 

На сегодняшний день в борьбе с "виртуаль-

ными" посягательствами на собственность уголов-

ный закон "вооружен" арсеналом юридических 

средств, содержащихся в: ст. 158 УК РФ [1], ст. 

159.3 УК РФ и ст. 159.6 УК РФ. 

Обладание цифровых объектов в виде цифро-

вых прав, имеющих высокую стоимость в совокуп-

ности с высокой ликвидностью, делает их привле-

кательными не только для субъектов предпринима-

тельской деятельности, но и для преступников. В 

связи с чем все острее встает вопрос о том, спо-

собны ли нормы действующего УК РФ, которые 

разрабатывались и принимались задолго до их по-

явления, обеспечить надежную защиту прав вла-

дельцев таких объектов? Решающее значение для 

ответа на этот вопрос имеет проблема отнесения 

вышеперечисленных цифровых объектов к пред-

мету хищения. 

Ключевыми признаками для отнесения иму-

щества к предмету хищения являются его экономи-

ческий и юридический признаки. В основе эконо-

мического признака имущества лежит материаль-

ная ценность, которая воплощается в стоимости. Со 

стоимостью имущества тесно связано такое его 

свойство, как оборотоспособность. Предметом хи-

щения может быть только свободное в обороте 

имущество, так как только оно может иметь мено-

вую стоимость. Незаконное завладение вещами, 

ограниченными в обороте или изъятыми из обо-

рота, не посягает на отношения собственности. 

Юридический признак имущества как пред-

мета хищения предполагает наличие у имущества 

собственника или иного владельца и отсутствие у 

виновного прав на данное имущество. 

Вопрос отнесения к предмету хищения цифро-

вых прав достаточно сложен. В пользу отнесения 

цифровых прав к предмету хищения приведем сле-

дующие доводы:  

- гражданское законодательство относит их к 

имуществу;  

- редакционные изменения, внесенные в ст. 

128 ГК РФ Федеральным законом от 18 марта 2019 

г. N 34-ФЗ, указывают на то, что законодатель ста-

вит их в один ряд с безналичными денежными сред-

ствами, которые уже прямо названы в УК РФ в ка-

честве предмета хищения;  

- они обладают самостоятельной стоимостью и 

высокой оборотоспособностью;  

- у владельца они могут быть изъяты спосо-

бами, схожими с теми, которые используются для 

изъятия безналичных денежных средств или бездо-

кументарных ценных бумаг. 

Однако на практике бесспорно возникнут 

трудности: относить цифровые права к имуществу, 

либо к праву на имущество? Во втором случае их 

можно будет признать предметом только мошенни-

чества и вымогательства, что существенным обра-

зом ослабит уголовно-правовую охрану интересов 

владельцев данного объекта гражданских прав. 

В завершение сделаем вывод о том, что приве-

денные нами в настоящей статье проблемные во-

просы отнесения цифровых прав к предмету хище-

ния могут разрешиться, если пойти по пути отказа 

от разделения предмета преступлений против соб-

ственности на имущество и право на имущество.  

Поскольку, по нашему мнению, фактически 

указанное разделение - наследие иной экономиче-

ской реальности, в которой еще не существовало 
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цифровых прав как объектов хищения, а наличие 

физического признака являлось обязательным для 

того, чтобы признать объект гражданских прав 

предметом хищения.  

По нашему мнению после того, как законода-

тель откажется от обязательности физического 

(вещного) признака предмета хищения, сохраняю-

щееся в законе разделение предмета преступлений 

против собственности на имущество и право на 

имущество утратило смысл. Ныне действующая ре-

дакция закона вносит путаницу, заставляя практи-

ческих работников каждый раз, сталкиваясь с пося-

гательствами, предметом которых являются иму-

щественные права, решать вопрос об их правовой 

природе. Определять: следует ли относить их к 

имуществу или к праву на имущество, чем неоправ-

данно усложняется правоприменение, а это нега-

тивно влияет на эффективность норм, включенных 

в гл. 21 УК РФ. 
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