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МЕТОДОЛОГІЯ

Методологія оцінки алмазної сиро-
вини є одним із ключових завдань сві-
тової торгівлі алмазами, що стоїть на 
порядку денному спеціального міжна-
родного органу – Кімберлійського про-
цесу (далі – КП), який створено з ме-
тою протидії проникненню на світовий 
ринок так званих «конфліктних», або 
«кривавих», нелегально добутих алма-
зів, що використовуються на фінансу-
вання регіональних конфліктів і міжна-
родних терористичних угруповань, ор-
гану, членом якого є Україна з 2003 
року, а Державний гемологічний центр 
України (далі – ДГЦУ) виконує функції 
уповноваженого представника України 
в КП. 

Ключові «гравці» алмазного ринку, 
які видобувають, сортують та продають 
на світовому ринку алмазну сировину 
(далі – АС), такі як Де Бірс, АЛРОСА 
тощо, мають певну торгівельну класи-
фікацію АС, критерії її класифікування, 
сортування та оцінки, мають певні узго-
джені зразки продукції, що характери-
зують усі необхідні класифікаційні по-

зиції АС, але тримають свої знання та 
набутий досвід під завісою конфіден-
ційності як інформацію з обмеженим 
доступом. 

Основне завдання цієї роботи (далі 
– НДР), виконання якої заплановано на 
2016–2019 роки, – створення своєї 
власної незалежної системи оцінки АС, 
яка зможе, якщо не конкурувати з ви-
щезазначеними «гравцями», то надати 
допомогу в питаннях гемологічної екс-
пертизи АС в ДГЦУ та здійсненні до-
гляду за переміщенням алмазів через 
митний кордон України. 

За два роки, що минули (2016–2017), 
отримано такі результати: 

Розроблено методичні підходи до 
діагностики, класифікування і сорту-
вання АС на основі аналітичного огляду 
відповідних опублікованих матеріалів, 
існуючих нормативних документів різ-
них країн світу та власних досліджень. 

Розглянуто основні класифікаційні 
ознаки зразків алмазів, за якими від-
бувається сортування й оцінка АС, у 
такій послідовності: розмірність криста-

лів, форма, ступінь спотворення фор-
ми, характер поверхні граней, дефек-
тність (якість), колір. Виконано попере-
дній аналіз прогнозного виходу придат-
ного з АС різних класифікаційних по-
зицій.

Проаналізована проблема створен-
ня колекції зразків для зіставлення АС 
з метою її класифікування і сортування. 
У найбільш значних та відомих у світі 
промислових центрах сортування алма-
зів існують узгоджені «еталонні» зразки 
алмазів, з якими зіставляють досліджу-
вані кристали АС. Враховуючи те, що 
ДГЦУ не має можливості придбати такі 
зразки, виконавці НДР вирішили піді-
брати і застосовувати замість реальних 
кристалів АС віртуальні моделі, за яки-
ми можна буде порівнювати досліджу-
вані камені. Ці моделі створюються у 
вигляді відповідної фототеки зобра-
жень кристалів, що характеризують 
певні класифікаційні позиції АС, насам-
перед за формою. 

Виконано аналітичний огляд статис-
тичних даних з міжнародної торгівлі 

В статье кратко рассматривается вопрос создания 
нормативных документов Государственного геммологическо-
го центра Украины, касающихся геммологической оценки 
алмазного сырья.

The article briefly covers the issue of the SGCU 
regulatory documents concerning rough diamond 
grading.
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METHODOLOGY 

алмазами за 2004–2016 роки за всіма 
країнами-учасницям КП (81 країна) та 
показано місце України у світовому об-
сягу експортно-імпортних операцій з 
алмазною сировиною. Цьому питанню 
присвячена окрема публікація.

У подальшому в результаті виконан-
ня НДР планується створити методичні 
інструкції ДГЦУ з:

- класифікації алмазів природ-
них необроблених (у сировині);

- класифікації алмазів синтетич-
них необроблених (у сировині);

- сортування алмазів природних 
необроблених (у сировині);

- сортування алмазів синтетич-
них необроблених (у сировині). 
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