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TECHNOLOGY OF TOMATO SAUCE FOR CRAFT MANUFACTURERS 
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Анотація. В статті проведено аналіз існуючих технологічних рішень виробництва 

соусної продукції, наведено результати проведення експериментальних досліджень розробки 

рецептурного складу томатного соусу з додаванням рослинної сировини. 

Ключові слова: томат, знежирене борошно з льону, гарбузове пюре, томатний соус. 

Abstract. The article analyzes the existing technological solutions for the production of sauce 

products, presents the results of experimental studies of the development of the recipe of tomato 

sauce with the addition of vegetable raw materials. 

Key words: tomato, low-fat flax flour, pumpkin puree, tomato sauce. 

В умовах жорсткої конкуренції на ринку соусів, досягнення успіху на 

цьому ринку при випуску нової продукції залежить від постійного моніторингу 

переваг споживачів та аналізу конкурентоспроможності продукції. Понад 90% 

українського ринку томатних соусів зайнято вітчизняними виробниками.  

Найбільш повноцінним природним джерелом біологічно активних речовин 

(БАР) є фруктова та овочева сировина й продукти її переробки. Значний 

сегмент ринку харчової продукції на основі цієї сировини займають соуси.  

Для локальних місцевих компаній, а також виробників крафтової продукції 

дуже складно конкурувати з великими виробниками. Щоб збільшити продажі 

своєї продукції компанії намагаються розширити асортимент продукції, що 

випускається [1]. 

Для харчової промисловості необхідним є урізноманітнення асортименту 

оздоровчих продуктів харчування, зокрема виробництво продуктів, які 

збагачені біологічно активними добавками, а також спеціалізованих продуктів 
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функціонального призначення, до переліку яких відносяться дієтичні, 

лікувальні та лікувально профілактичні харчові продукти. 

Науковці Носач Ю.В., Науменко К.А. [2] своїми дослідженнями 

встановили, що при заміні частини томатного пюре на  овочеве або фруктове 

(яблучне, гарбузове, айвове пюре, шпинат, селеру) отримується принципово 

новий продукт – томатний соус з підвищеним вмістом мікронутрієнтів, 

харчових волокон та відмінними споживчими властивостями за рахунок 

гармонійного поєднання всіх інгредієнтів. 

Виробники харчової продукції намагаються максимально зберегти нативні 

властивості вхідної сировини та забезпечити екологічну безпечність готового 

продукту [3]. 

В своїй роботі А.В. Антоненко [4] обґрунтовує необхідність розроблення 

технологій різноманітних соусів підвищеної харчової цінності за рахунок 

використання дієтичних та харчових добавок, що дозволяє розширити 

асортимент продукції функціонального призначення. 

В роботі [5] наведено, що додавання в томатний соус пюре дикорослих 

ягід забезпечує позитивний вплив на смакові і фізико-хімічні властивості.  

Отже, враховуючи значну кількість досліджень, спрямованих на 

розроблення нових технологій виробництва соусної продукції й популярність 

даної продукції як серед споживачів так і для технологів харчової 

промисловості подальший розвиток цього напрямку є актуальним й 

перспективним з точки зору вивчення біологічно активного комплексу плодів 

або овочів та продуктів їх переробки, обґрунтування раціонального вибору 

використання відходів виробництва томатних соусів. 

Метою проведених досліджень було удосконалення технології томатного 

соусу з використанням продуктів переробки льону та вивчення основних 

органолептичних, фізико-хімічних властивостей розробленого соусу 

збагаченого мікронутрієнтами рослинної сировини. 

Для досягнення означеної мети вирішувалися такі завдання: 

- обґрунтувати технологічні параметри виготовлення томатних соусів та 
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дослідити їх вплив на фізико-хімічні властивості та органолептичні 

показники готової продукції; 

- науково обґрунтувати технологію і рецептурний склад томатного соусу з 

використанням продуктів переробки льону та визначити їх подальші 

напрямки використання; 

- встановити оптимальні співвідношення томатної та рослинної сировини 

в соусі; 

- визначити показники безпечності сировини та готової продукції;  

- визначити економічний ефект від практичної реалізації розробленої 

продукції. 

Томатні соуси виготовляються з свіжих томатів або з концентрованих 

напівфабрикатів переважно з сіллю, цукром і прянощами. До деяких видів 

соусів додають овочі, яблучне пюре, борошно, олію, пюре з солодкого 

болгарського перцю і лимонну кислоту. Перспективним напрямом підвищення 

якості та розширення асортименту томатних соусів можна вважати 

використання локальної місцевої сировини, яка не потребує значних затрат на 

транспортування. Були проведені дослідження, щодо можливості використання 

гарбуза та продуктів переробки льону в технологіях виробництва соусної 

продукції.  

За контрольний зразок було обрано рецептуру томатного соусу 

«Лагідний». Основними компонентами якого є томатне та яблучне пюре. 

У традиційному варіанті соус Лагідний виробництва ТМ «Торчин 

продукт» складається з таких інгредієнтів: томатного (45%) та яблучного пюре 

(40%) та допоміжних інгредієнтів. З урахуванням корисних властивостей 

гарбуза та насіння льону, які містять в достатній кількості цукрів, пектинових 

речовин та інших мікронутрієнтів для створення продукції функціонального 

призначення було обрано варіанти додавання гарбуза та знежиреного борошна 

з насіння льону у різних комбінаціях (табл. 1) 

Нині використання аглютенової сировини набуває значної популярності 

при виробництві харчової продукції. Тому знежирене борошно з насіння льону 
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є одним з перспективних видів сировини для створення соусів з низьким 

вмістом жиру, й крім того, даний структуроутворювач є альтернативою 

пшеничного борошна як аглютенова сировина, що значно розширить спектр 

потенційних споживачів. 

Таблиця 1  

Варіанти рецептурного складу томатного соусу з додаванням рослинної 

сировини 

Інгредієнти соусу, % 
Соус томатний 

Лагідний 
Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 

Томатне пюре 45 45 43 40 

Яблучне пюре 40 20 15 18 

Гарбузове пюре - 15 20 18 

Знежирене борошно з 

насіння льону 
- 5 7 9 

 

В ході проведення експериментальних досліджень були підібрані кількісні 

варіанти запропонованих рослинних інгредієнтів та отримані дослідні зразки 

продукції. Для обґрунтованої оцінки запропонованих варіантів отриманої 

соусної продукції проводилися сенсорні та лабораторні дослідження. В 

отриманих зразках соусів при різних співвідношеннях компонентів була 

проведена органолептична оцінка. 

Аналіз органолептичної оцінки отриманих варіантів свідчить про досить 

гармонійні смакові властивості розробленої рецептури соусу варіанту №1. За 

рахунок додавання гарбузового пюре у кількості 15% та 5% знежиреного 

борошна з насіння льону соус набуває яскраво вираженого лагідного смаку 

томатів, прянощів та ледь відчутного присмаку гарбуза, колір має приємний 

помаранчевий відтінок червоного. 

Всі варіанти отриманих соусів повністю відповідають вимогам, що 

висуваються до продуктів даного типу, не поступаючись соусам з 

використанням пшеничного борошна, мають гармонійний смак і приємний 
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аромат, характеризуються зменшеним вмістом крохмалю та вуглеводів (майже 

в 3 рази), порівняно з пшеничним борошном, підвищеним вмістом білків та 

жирів. 

Провівши аналіз функціонально-технологічних властивостей знежиреного 

борошна з насіння льону встановили доцільність використання його у 

технології соусів, тому що завдяки його технологічним властивостям воно 

здатне позитивно впливати на структурно-реологічні характеристики цієї 

продукції. 

Дослідили хімічний склад гарбузового пюре та встановили 

перспективність її використання в технології виготовлення томатних соусів з 

метою підвищення їх біологічної цінності та покращення органолептичних 

показників. 
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Анотація. В роботі розглянуто особливості використання флекситанків при 

перевезенні наливних вантажів морським транспортом та формування специфічних 

організаційно-технологічних заходів щодо їх застосування. Визначено їх конструктивні 

особливості та вимоги, яких необхідно дотримуватись задля забезпечення належного рівня 

безпеки при використанні. Сформовано загальну технологічну схему перевезень наливних 

вантажів з використанням флекситанків при експортно-імпортних операціях. 

Ключові слова: наливні вантажі, технологія перевезення, морський транспорт, 

флекситанк 

Abstract. The peculiarities of the use of flexitanks in the transportation of bulk cargo by sea 

transport and the formation of specific organizational and technological measures for their use are 

considered in the work. Their design features and requirements that must be met to ensure the 

appropriate level of safety in use are identified. The general technological scheme of transportation 

of bulk cargoes with use of flexitanks at export-import operations is formed. 

Key words: bulk cargo, transportation technology, maritime transport, flexitank 

Вступ. Сучасний світовий ринок флекситанків стрімко розвивається. Так, 

за останні 10 років кількість перевезень з їх використанням зросла   більш ніж в 

10 разів. При цьому на ринку працюють як виробники (найкрупніші 
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знаходяться в США, Великобританії, Туреччині), так і оператори обладнання 

(Trans Ocean Distribution Limited, Stolt Nielsen Transportation Group та Hoyer 

Global) [1].   

Світова практика використання флекситанків довела їхню високу 

ефективність, разом з цим перевезення наливних вантажів морським 

транспортом з використанням флекси-технологій має свої особливості. 

Основний текст. Конструктивно флекситанк являє собою вкладний 

еластичний полімерний резервуар (одно чи багаторазовий) для стандартного 

двадцяти- та сорокафутового ISO-контейнеру (20 DV, 40 DV, 40 НС), який має 

ємність від  14 тис. до 24 тис. літрів. 

Оболонка ємності флекситанку складається з декількох шарів: зовнішній  

(ламінована поліпропіленова тканина) та внутрішній, який  складається з 

чотирьох шарів поліетиленової плівки. 

Виходячи з конструктивних особливостей, виокремлюють такі види 

флекситанків: 

- одношарові - виготовляються з поліетилену товщиною 1 мм; 

- багатошарові – складаються з декількох полімерних шарів товщиною 

близько 125 мікрон (як мінімум один з них - внутрішній - повинен бути 

поліетиленовим). Однак, за результатами сучасних практик використання слід 

наголосити на обережному поводження з ними, оскільки під час завантаження 

ці шари можуть зачепитись між собою, спричинивши пошкодження. 

Конструкцією передбачений також зливо-наливний пристрій, захисні 

опори та кожух. Відповідно до технології використання флекситанк 

встановлюється у стандартний двадцятифутовий контейнер, до якого 

приєднується шланг і запускається електронасос для заповнення ємності 

рідиною до необхідного рівня. При необхідності додаткового захисту вантажу 

від температурних коливань, може бути створений  особливий захисний шар. 

Розвантаження здійснюється за допомогою насосу (рідина може бути розігріта 

з використанням пару та електрики). Після закінчення цієї операції 

одноразовий флекситанк утилізується.  
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Зауважимо, що всі пристрої мають світову страховку, яка 

розповсюджується на їх одноразове застосування, але не поширюється за умов 

повторного використання.  

Слід вказати, що експлуатація флекситанків не передбачає застосування  

додаткових пристроїв та не потребує спеціальних навичок. Але існують певні 

вимоги, яких необхідно дотримуватись задля забезпечення належного рівня 

безпеки при їх використанні. Серед основних з них: 

- використання двадцятифутових контейнерів, термін експлуатації яких 

не перевищує три роки 

- загальний технічний стан контейнеру (відсутність деформацій, тріщин, 

надійність вух для підйому тощо); 

- недопущення порушення вимог щодо максимального рівня 

завантаження. Вантаж, який транспортується таким чином, не повинний  

перевищувати допустиму масу брутто відповідного контейнера (на основі 

практичного досвіду, в залежності від щільності рідини, рекомендується 

завантаження не більше ніж 24 тис. л в контейнер, маса брутто якого 

розрахована на 30 т); 

- дотримання рівня номінальної ємності флекситанку (за даними 

вимірювача використання рідини), що дозволить уникнути гідравлічних 

коливань вантажу та спричинених цим явищем пошкоджень контейнеру.  

Процес підготовки до транспортування флекситанками наливних вантажів 

складається з п’яти етапів (рисунок 1) 

 
Рисунок 1 – Етапи підготовки до транспортування наливних вантажів 

флекситанками 
Джерело: сформовано авторами  
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Технологія перевезення наливних вантажів за  допомогою флекситанків 

являє собою сукупність послідовних взаємопов'язаних операцій, які 

виконуються поетапно (більш або менш однозначно) та здатні гарантувати 

ефективну, безпечну доставку в пункт призначення.   

Тобто як і будь-яку іншу технологію процесу перевезення вантажу, її 

характеризують три ознаки: розділення процесу перевезення, координація та 

етапність, однозначність дій [2].  

Технологічна схема перевезень наливних вантажів з використанням 

флекситанків при експортно-імпортних операціях наведена на рисунку 2. 

 
Рисунок 2 – Загальна технологічна схема перевезень наливних вантажів з 

використанням флекситанків 
Джерело: сформовано авторами  

 

На особливу увагу, через ряд  конструктивних особливостей, заслуговує 

ефективність їх використання при мультимодальних перевезеннях (завдяки 

уникненню додаткових операцій по переливу рідини при зміні типу 

транспорту), що дозволяє оптимізувати витрати та підвищує рівень безпеки. 

Дослідження світових практик застосування флекситанків дозволяє 

констатувати, що для подальшого розвитку та просування даної  технології 

перевезення наливних вантажів морським транспортом сприятиме реалізація 

комплексу організаційно-технологічних заходів. А саме: збільшення обсягів та 
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підвищення якості виробництва флекситанків; підвищення рівня довіри з боку  

вантажовласників та перевізників до надійності даної тари; зменшення ризиків 

протікання, пошкодження та деформації контейнерів; унормування 

законодавчої бази в  сфері виробництва та збуту флекситанків; запровадження 

методики оцінки економічної ефективності використання технології для 

застосування  інвесторами, відправниками, отримувачами вантажів тощо.  

Висновки. Специфічність властивостей наливних вантажів та значні 

обсяги їх перевезень морським транспортом актуалізують питання 

ефективності та безпечності перевезень та проблему використання сучасних 

інноваційних технологій, однією з яких є флекситехнологія. Завдяки техніко-

економічним перевагам, флекситанки складають альтернативу традиційним 

цистернам та танк-контейнерам та здатні підвищити ефективність перевезення, 

забезпечити належний рівень екологічності та  максимальний рівень безпеки. 
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Аннотация. В работе рассматривается предлагаемая последовательность и 

особенности проектирования элементных фасадов зданий. Последовательность включает 

несколько этапов, причем результаты каждого предыдущего этапа непосредственно 

влияют на решения задач последующего. Обеспечение указанных в алгоритме этапов работ 

позволяет полностью выполнить поставленные при проектировании фасада задачи и 

составить спецификацию элементов, деталей и материалов и сдать проект заказчику. 

Ключевые слова: элементный фасад, последовательность проектирования, 

особенности этапов проектирования, спецификация элементов, деталей и материалов. 

Abstract. The paper considers the proposed sequence and design features of elementary 

facades of buildings. The sequence includes several stages, and the results of each previous stage 

directly affect the solution of the problems of the next stage. Providing the stages of work indicated 

in the algorithm allows you to fully fulfill the tasks set during the design of the facade, draw up a 

specification of elements, parts and materials and hand over the project to the customer. 

Key words: elementary facade, design sequence, features of design stages, specification of 

elements, parts and materials. 

Вступление. 

Модульная (элементная) система фасадного остекления имеет высокую 

степень заводской готовности и представляет собой ячейку (модуль), 
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выполняемую на один или два этажа, которая навешивается на выступающие 

консоли перекрытий. Модуль – отдельно собранный готовый рамный элемент с 

заполнением. Поле модуля может иметь светопрозрачное или непрозрачное 

заполнение; конструктивно и визуально разделено шпроссами, ригелями и 

стойками на более мелкие поля заполнения. Модульный (элементный) фасад 

также может выполняться со структурным и (или) полуструктурным 

остеклением. 

Основной текст. 

Учитывая особенности проектирования элементных фасадов зданий, 

предлагается следующая последовательность (алгоритм) их проектирования 

(рисунок). 

Рассматривая каждую составляющую этой последовательности 

необходимо отметить следующее. 

Исходные данные для проектирования фасада определяются 

архитектурными решениями (АР) с дополнительными пожеланиями заказчика. 

В первую очередь это планы этажей, для которых проектируется фасад. 

Разработка общей схемы фасада предполагает его разбивку на отдельные 

зоны прямолинейной или криволинейной формы, как правило, с 

использованием сложной формы плана, основанной на сочетании простых 

структур, смешанного типа [1]. В каждой зоне потом используются либо 

одинаковые элементы, либо специально разрабатываемые для этой зоны. 

Статический расчет необходим, в первую очередь, для выбора 

номенклатуры деталей крепления элементов фасада (стоек, ригелей, 

кронштейнов). Основным видов нагрузки, используемой в расчете, в этом 

случае выступает ветровая нагрузка [2]. 

Расчетная схема стойки – однопролетная балка, реже её рассматривают как 

двух- или даже трехпролётную. Расчеты всех деталей ведут на изгиб с 

растяжением. Влияние поперечных сил не велико и, как правило, может не 

учитываться. 

Целесообразно провести проверку стоек на допускаемые прогибы от 
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действия той же ветровой нагрузки, а при расчете ригелей и кронштейнов 

учитывать нагрузки от собственного веса облицовки. 
 

 
 

Рисунок – Предлагаемая последовательность (алгоритм) проектирования 

элементного фасада. 
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При выборе основного (чаще всего используемого в данном проекте) шага 

расстановки несущих элементов следует учитывать, в первую очередь, 

принятые в расчете величины, а также технологичность изготовления 

элементов фасада. 

Обрисовка фасада или, по сути, взгляд на фасад снаружи позволяет 

сверить предлагаемую схему фасада с изначальными архитектурными 

замыслами, а также определить необходимые задачи по проектированию 

элементов (модулей). При необходимости (для светопрозрачных фасадов) 

нужно выделить стемалитную часть. 

Проекты элементов решают, по сути, главную задачу создания 

элементного фасада – заводское изготовление элементов с обеспечением их 

установки на здании. 

Узловые решения – путеводитель для монтажников фасада. Причем 

крепление несущих элементов необходимо показывать как сверху, так и снизу и 

сбоку, а крепление элементов между собой – в вертикальной и в 

горизонтальной плоскостях. 

Роль монтажных схем могут выполнять и разработанные планы этажей, 

наружные виды фасадов, вертикальные горизонтальные сечения фасада и др. 

Что не исключает разработку специальных изображений, обеспечивающих 

наглядность монтажа элементов. Главным условием в этом случае является 

использование маркировки элементов, которая как раз и позволит определять 

очередность установки элементов. Принятая в проекте буквенно-цифровая 

маркировка должна быть максимально простой и понятной монтажникам. 

Спецификации используемых элементов, деталей и материалов 

целесообразно разрабатывать по трем направлениям (разделам), как это 

показано на предлагаемом алгоритме проектирования. 

Обеспечение указанных этапов работ позволяет полностью выполнить 

поставленные при проектировании фасада задачи и сдать проект заказчику. 

Заключение и выводы. 

Предложенная последовательность (алгоритм) проектирования 
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элементных фасадов зданий формирует целостность проводимых в этом 

направлении работ и, безусловно, может быть полезна для проектировщиков. 
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Анотація. Розширити надходження високоякісної різноманітної продукції помідора 

для споживачів на свіжий ринок у районах передгірного Криму можливо за рахунок 

використання необігрівних плівкових теплиць, де можна регулювати мікроклімат та 

забезпечити рослинам оптимальний ріст і розвиток та використання гетерозисних 

гібридів, які більш адаптивні та характеризуються високими господарсько-цінними 

показниками. Це і зумовило вивчення нових гетерозисних гібридів помідора іноземної селекції 

в плівкових теплицях для визначення перспективних в умовах передгірного Криму з високим 

економічним ефектом. 

Мета дослідження полягала у встановленні особливостей росту і формування урожаю 

індетермінантних гібридів помідора за вирощування в плівковій теплиці передгірного Криму 

для забезпечення максимальної урожайності плодів з високими якісними і смаковими 

властивостями. 

Дослід проводився в 2020-2021 р. у плівковій неопалювальній теплиці приватного 

фермерського підприємства КФХ «Максудов», у передгірному Криму, а саме у 

Бахчисарайському районі. Об’єктами досліджень були гібриди помідора іноземної селекції, 

які за даними експертної оцінки поширені у виробництві в Криму. Вивчали 5 ранньостиглих 

гібридів: Пінк Рей F1, VP-1 F1, Мультістар F1, Окс десерт F1.Фенда F1.За контроль було 

взято найбільш популярний у Криму голландський гібрид VP-1 F1.  

Одержані результати свідчать, що більш адаптивними до умов плівкової теплиці 
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виявились гібриди VP F1, Мультістар F1 і Fenda F1 з високим ступенем зав’язуваності плодів 

82-96%. Високопродуктивними виявилися й гібриди Мультістар F1 (15,6 кг/ Fenda F1 

(18,4 кг/  з середньою масою плоду 160-175 г і товарністю 92-95%.  

Ключові слова: помідор, гібриди, плівкова теплиця, розсада, плоди, продуктивність, 

урожайність. 
Abstract. It is possible to expand the supply of high-quality variety of tomato products for 

consumers to the fresh market in the foothills of Crimea through the use of unheated film 

greenhouses, where you can regulate the microclimate and provide plants with optimal growth and 

development and use of heterosis hybrids. This led to the study of new heterosis hybrids of tomatoes 

of foreign selection in film greenhouses to identify promising in the foothills of the Crimea with a 

high economic effect. 

The aim of the study was to establish the features of growth and yield formation of 

indeterminate tomato hybrids for growing in a film greenhouse in the foothills of the Crimea to 

ensure maximum yield of fruits with high quality and taste properties. 

The experiment was conducted in 2020-2021 in a film unheated greenhouse of a private farm 

KFH "Maksudov", in the foothills of the Crimea, namely in the Bakhchisaray district. The objects of 

research were hybrids of tomatoes of foreign selection, which, according to expert estimates, are 

common in production in the Crimea. We studied 5 early-maturing hybrids: Pink Ray F1, VP-1 F1, 

Multistar F1, Ox dessert F1. Fenda F1. The most popular Dutch hybrid VP-1 F1 in Crimea was 

taken under control. 

The results show that hybrids VP F1, Multistar F1 and Fenda F1 with a high degree of fruit 

set of 82-96% were more adaptable to the conditions of the film greenhouse. Multistar F1 hybrids 

(15.6 kg / Fenda F1 (18.4 kg /) with an average fruit weight of 160-175 g and a marketability of 92-

95% also proved to be highly productive. 

Key words: tomato, hybrids, film greenhouse, seedlings, fruits, productivity, yield. 

Вступ.  

Серед овочевих культур одне з провідних місць належить помідорам. 

Культура приваблює споживачів за рахунок цінних якісних, смакових 

показників і сортового різноманіття. Високий урожай якісних плодів помідора 

отримують, використовуючи плівкові, полікарбонатні та інші види теплиць, що 

не потребують додаткового обігріву. Важливо дотримуватися всіх 

технологічних вимог і своєчасно проводити необхідні прийоми. 

У плівкових теплицях виробники переходять на вирощування 
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гетерозисних гібридів, які більш адаптивні та характеризуються високими 

господарсько-цінними показниками. Власне це і зумовило вивчення нових 

гетерозисних гібридів помідора індетермінантного типу іноземної селекції в 

плівкових теплицях для визначення перспективних в умовах передгірного 

Криму з високим економічним ефектом. 

Мета дослідження полягала у встановленні особливостей росту і 

формування урожаю індетермінантних гібридів помідора за вирощування в 

плівковій теплиці передгірного Криму для забезпечення максимальної 

урожайності плодів з високими якісними і смаковими властивостями. 

Основний текст.  

Дослід проводився в 2020-2021 р. у плівковій неопалювальній теплиці 

приватного фермерського підприємства КФХ «Максудов», у передгірному 

Криму, а саме у Бахчисарайському районі. Об’єктами досліджень були гібриди 

помідора іноземної селекції, які за даними експертної оцінки поширені у 

виробництві в Криму. Вивчали 5 ранньостиглих гібридів: Пінк Рей F1, VP-1 F1, 

Мультістар F1, Окс десерт F1.Фенда F1.За контроль було взято найбільш 

популярний у Криму голландський гібрид VP-1 F1. Технологія вирощування 

відповідала рекомендаціям щодо виробництва помідора розсадним способом 

вирощування в плівковій теплиці. Схема садіння - 90+50 × 40 см. Площа 

живлення однієї рослини – 2800 см2. Кількість рослин на 1  - 3,6 шт. 

Більшу кількість китиць формувалось у контрольного гібриду VP F1 – 7 

шт./рослину. Значною кількістю китиць характеризувались гібриди Мультістар 

F1 і Fenda F1, в яких китиць виявлено на рослинах 6,1-6,8 шт., що на 0,2-0,9 шт. 

менше контролю. Така ж закономірність встановлена й за формуванням квіток і 

плодів. Водночас інтенсивним формуванням генеративних органів відзначився 

контрольний гібрид VP F1, в якого виявлено 36,8 шт. плодів на рослину із 

середньою кількістю плодів на рослину 5,5 шт.  

На китицях формувалась значна кількість квіток (5,2-5,5 шт.) і плодів (5,0 

шт.) й у гібридів Мультістар F1 і Fenda F1( рис. 3.1). Незважаючи на те, що у цих 

гібридів формувалась менша кількість генеративних органів, ступінь 
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зав’язування плодів виявилась вищою і становила 91-96%. Ці гібриди 

виявилися найбільш адаптивними до умов вирощування у плівковій теплиці.  

Відношення кількості квіток і плодів у китиці в рослин гібрида Пінк Рей 

становила 6,2:4 шт. Це пояснюється відносно низьким ступенем зав’язуваності 

плодів, яка становила 64%. Дещо вищий цей показник був у гібриду Окс Десерт 

і становив 69 %, що на 13% менше контролю. Нaйвищa cтупінь зaв’язувaння 

плодів виявлена у гібpидa Мультістар F1– 96 %, з віднoшeнням кількocті квітoк 

і плoдів у китиці 5,2 : 5,0 штук, що пepeвищує кoнтpoльний вapіaнт нa 14 %.  

Для визначення урожайності гібридів помідора важливою умовою є 

визначення середньої маси плодів та продуктивність однієї рослини (табл. 1).  

Таблиця 1 

Середня маса плодів і продуктивність помідора, 2021 р. 
 

Варіант 

Середня маса плода Продуктивність рослини 

г % до контролю кг/рослину % до контролю 

Пінк Рей F1 150 81 3,2 44 

VPF1 (контроль) 186 100 7,2 100 

Мультістар F1 175 94 5,3 74 

Окс Десерт F1 148 80 3,1 43 

Fenda F1 160 86 5,4 75 

 

Високий відсоток товарних плодів спостерігали й у гібридів Мультістар F1 

– 92 %, що на 2% більше контролю. Дещо менша кількість якісних плодів 

виявилась у контрольного гібрида VP F1 і Пінк Рей F1 – 90 %. Найменший 

відсоток виходу товарної продукції отримали у гібриду Окс Десерт F1 –  

85 %, що на 5% менше контролю. Це пов’язано з ніжною шкіркою плода та 

схильністю до розтріскування. У гібриду товарна врожайна виявилась 

найнижчою і становила 9,5 кг/ , що на 13,8 кг/ менше контролю. 

Заключення і висновки.  

Одержані результати свідчать, що більш адаптивними до умов плівкової 

теплиці виявились гібриди VP F1, Мультістар F1 і Fenda F1 з високим ступенем 

зав’язуваності плодів 82-96%. Високопродуктивними виявилися й гібриди 
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Мультістар F1 (15,6 кг/ Fenda F1 (18,4 кг/  з середньою масою плоду 160-

175 г і товарністю 92-95%.  
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Аннотация. Текущий этап развития нефтяной отрасли характеризуется 

необходимостью ввода в разработку мелких и средних месторождений нефти, содержащих 

трудноизвлекаемые запасы. Ограниченный ввод их в разработку в предыдущий период 

обусловлен отсутствием технологий, позволяющих снизить себестоимость добычи нефти. 

Одним из важнейших направлений, позволяющих повысить технико-экономические 

показатели разработки низкопродуктивных залежей, является интенсификация выработки 

запасов с самого начала эксплуатации объектов. Целью исследования является анализ 

особенностей освоения ресурсов нефти и газа в триасовых отложениях. Проведенный 

анализ продемонстрировал, что показатели эффективности чувствительны к изменению 

цены реализации нефти. 

Ключевые слова: нефть, газ, триасовые отложения, освоение ресурсов.  

Abstract. The current stage in the development of the oil industry is characterized by the need 

to put into development small and medium oil fields containing hard-to-recover reserves. Their 

limited introduction into development in the previous period was due to the lack of technologies 

that would reduce the cost of oil production. One of the most important areas for improving the 

technical and economic indicators of the development of low-productive deposits is the 

intensification of the development of reserves from the very beginning of the operation of the 

facilities. The aim of the study is to analyze the features of the development of oil and gas resources 

in the Triassic sediments. The analysis has shown that efficiency indicators are sensitive to changes 

in the oil sales price. 

Key words: oil, gas, Triassic deposits, resource development. 
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Вступление. 

Экономическая оценка месторождений и вариантов их разработки 

производится на основании технологических вариантов разработки по 

плотности сетки скважин, порядку и темпам разбуривания, методам 

воздействия на залежь, объемам добычи нефти, жидкости, вводу из бурения 

добывающих и нагнетательных скважин, объемам закачиваемой воды и т.д. 

Результатом экономической оценки является выбор наиболее рационального 

варианта разработки месторождения, отвечающий критерию достижения 

максимального экономического эффекта от наиболее полного извлечения из 

пластов запасов нефти. 

Основной текст. 

На территории региона в настоящее время в активное освоение вовлечены 

запасы только пяти нефтегазоносных комплексов (НГК) осадочного чехла 

Тимано-Печорской провинции. Выработанность начальных извлекаемых 

запасов (НИЗ) как нефти, так и свободного газа по каждому из этих комплексов 

различная: по нефти в наибольшей степени вовлечен в освоение D2-D3f 

терригенный НГК, из которого добыто более 43%, в наименьшей триасовый 

НГК - выработано 5% от НИЗ.  

В то же время к терригенным отложениям раннетриасового возраста 

приурочен ряд месторождений углеводородов: Варандейское, Торавейское, 

Коровинское, Кумжинское и др., характеризующихся значительными запасами 

(рис. 1). Анализ состава и строения залежей, приуроченных к отложениям 

данного возраста, показывает исключительную сложность его строения, 

обусловленную резкой невыдержанностью как по вертикали, так и по латерали. 

Большое разнообразие залежей, различающихся по размеру, внутреннему 

строению, вариации мощностей, фильтрационно-емкостных (коллекторских) 

свойств пород обуславливают необходимость выявления закономерностей 

изменения литологических и петрофизических характеристик продуктивных 

пластов для прогноза распространения зон улучшенных коллекторов. Сложное 

геологическое строение, особенности физикохимического состава нефтей, 
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приуроченных к данным отложениям, создает значительные трудности как при 

поисковых и разведочных работах, так и в ходе эксплуатации месторождений 

[1].  

Объектом исследования были выбраны залежи нефти в триасовых 

отложениях одного из месторождений нефти, расположенного на севере 

Варандей-Адзьвинской зоны. Нефти из продуктивных отложений триаса 

относятся к тяжелым, вязким и высоковязким, недонасыщенным газом. Нефть 

из залежи, приуроченной к базальному пласту чаркабожской свиты, отличается 

от остальных залежей меньшей вязкостью и плотностью (плотность 0,866 г/см3, 

вязкость - 8,76 мПа*с). Нефть харалейской свиты характеризуется как очень 

тяжелая (плотность 0,96-0,99 г/см3), высоковязкая, низкопарафинистая, с 

повышенным содержанием серы. Проектом на разработку месторождения было 

предусмотрено выделение трех объектов разработки: залежь, приуроченная к 

пласту харалейской свиты триаса T1+2 , залежи пластов чаркабожской свиты 

триаса T1
IV+T1

III+T1
II, залежь в базальном пласте нижнего триаса T1

I [2]. 

 
Рисунок 1 - Распределение геологических запасов нефти и природного газа 

промышленных категорий, приуроченных к триасовым отложениям 

севера Тимано-Печорской провинции 
Источник: [2] 

 

Были выбраны различные схемы разработки по эксплуатационным 

объектам, в зависимости от особенностей строения залежей. По объекту T1+2 
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была предложена пятиточечная система разработки, с расстоянием между 

скважинами 500 м, при этом фонд скважин для бурения достигает 160, в том 

числе добывающих горизонтальных - 98, нагнетательных горизонтальных - 62. 

По объекту T1
II-IV была выбрана пятиточечная система разработки, с 

расстоянием между скважинами 500 м. Планировалось пробурить 111 скважин, 

в том числе добывающих - 68.  

На объекте, приуроченном к базальному пласту чаркабожской свиты (T1
I), 

была выбрана семиточечная система разработки, с расстоянием между 

скважинами 550 м. Предполагалось осуществить перевод добывающих скважин 

с зарезкой горизонтальных стволов. Система показателей, используемая для 

определения эффективности разработки, учитывает интересы участников 

реализации проекта, а также федерального бюджета [3].  

Анализ показателей экономической оценки вариантов разработки 

нефтяного месторождения, расположенного на севере Варандей Адзьвинской 

структурной зоны, показал низкую эффективность разработки при 

существующем порядке налогообложения. Эффективность разработки 

месторождений оценивалась с использованием системы показателей, связанных 

с реализацией проектных решений.  

Учитывались показатели эффективности, рассчитываемые на основании 

денежного потока: капитальные вложения на освоение залежи; 

эксплуатационные затраты на добычу нефти; выручка от реализации 

продукции; чистая прибыль; накопленный поток наличности, чистый доход; 

накопленный дисконтированный поток наличности, индекс прибыльности; срок 

окупаемости капитальных вложений; период рентабельной разработки залежи; 

доход государства (налоги и платежи).  

Основным показателем оценки эффективности технологических вариантов 

разработки является поток наличности, а также чистый дисконтированный 

доход (дисконтированный поток денежной наличности) - сумма прибыли от 

реализации углеводородов и амортизационных отчислений, уменьшенная на 

величину капитальных вложений, направляемых на освоение месторождения, 



Search for scientific answers to the challenges of our time ‘2021                                                          BGconf10 

 Conference proceedings                                                                        Series «SWorld-Bul Conference proceedings»                                                                   30 

приведенная к начальному году по принятой ставке дисконта. Индекс 

прибыльности характеризует экономическую отдачу вложенных средств и 

представляет собой отношение суммарных дисконтированных притоков 

денежных средств (прибыли от реализации и амортизационных отчислений) к 

дисконтированной сумме капитальных вложений.  

Проект считается эффективным, если индекс прибыльности больше 

единицы [4]. Срок окупаемости капитальных вложений соответствует 

продолжительности периода, в течение которого вложенные в разработку 

месторождения инвестиции полностью компенсируются положительными 

значениями годового потока наличности. За рентабельный период разработки 

залежей нефти принимается период получения положительных значений 

годового дисконтированного потока наличности при условии, что накопленный 

чистый дисконтированный доход увеличивается и принимает максимальное 

значение в последний год рентабельной добычи.  

В состав капитальных вложений включены затраты на бурение скважин и 

боковых стволов, на приобретение и замену оборудования, не входящего в 

сметы строек, на строительство объектов нефтепромыслового обустройства и 

расходы на природоохранные мероприятия. Капитальные затраты на 

разработку залежей, приуроченных к триасовых отложениям, могут достичь 50 

млрд руб., в их число входят затраты на бурение скважин в объеме более 30 

млрд руб. Эксплуатационные затраты на добычу нефти рассчитывались на 

основе удельных фактических затрат. Эксплуатационные затраты на добычу 

нефти включают в себя текущие расходы, налоговые платежи, включаемые в 

себестоимость добычи нефти и амортизационные отчисления. 

Эксплуатационные затраты оценивались в 212 млрд руб. 

Текущие расходы, связанные с процессом нефтедобычи, рассчитывались в 

соответствии с удельными текущими затратами и объемными 

технологическими показателями по вариантам разработки в разрезе следующих 

статей: обслуживание добывающих скважин; обслуживание нагнетательных 

скважин; капитальный ремонт скважин; энергетические расходы на добычу 
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нефти; сбор и транспорт нефти; поддержание пластового давления; 

технологическая подготовка нефти.  

В составе текущих расходов по добыче нефти учтены затраты на работы 

по проведению геолого-технических мероприятий и методов увеличения 

нефтеотдачи (МУН): многозонные ГРП и ремонтно-изоляционные работы. 

Проведенный анализ показал экономическую нецелесообразность разработки 

триасовых отложений в целом и отдельных его залежей при существующих 

условиях реализации углеводородов и уровне расходов. Накопленная добыча 

нефти за проектный период разработки триасовых отложений месторождения 

превысит 12 млн т.  

Чистый дисконтированный доход отрицателен и составляет -27 млрд руб. 

(с 10% дисконтом), доход государства - 12 млрд руб. с 10% дисконтом. 

Инвестиции не окупаются, рентабельный период разработки залежи 

отсутствует. Результаты расчетов свидетельствуют, что освоение триасовых 

отложений данного месторождения может стать экономически оправданным 

при повышении накопленного отбора нефти в 3,75 раза, или при сокращении 

текущих эксплуатационных расходов на 57%, или одновременном снижении 

капитальных вложений и эксплуатационных затрат на 38%.  

Заключение и выводы. 

Таким образом, были получены результаты о том, что показатели 

эффективности чувствительны к изменению цены реализации нефти: 

увеличение цены реализации нефти на 80% позволит разрабатывать 

месторождение рентабельно. Кроме того, велико влияние изменения объемов 

добычи: в случае уменьшения добычи нефти проект станет неэффективным. В 

то же время увеличение объема добычи на 10-20% позволит разрабатывать 

месторождение рентабельно 25 лет. Критическим является сокращение объемов 

добычи углеводородов на 4%. Следовательно, применение методов, 

направленных на увеличение нефтеотдачи, позволит повысить эффективность 

проекта.  

Самое существенное влияние на эффективность разработки залежей 
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оказывает объем эксплуатационных затрат: сокращение на 30% позволит 

рентабельно вести добычу на протяжении всего периода эксплуатации, при 

увеличении затрат по добыче проект становится нерентабельным.  

Проведенный анализ эффективности вовлечения в разработку залежей 

нижнетриасовых отложений показал их нерентабельность для 

недропользователя в данных условиях. Суммарные экономические показатели 

по месторождению в целом за проектный период отрицательны из-за 

убыточности разработки триасовых отложений.  

Снижение капитальных вложений и эксплуатационных затрат, с учетом 

сложного строения залежей, не представляется целесообразным. Повышению 

рентабельности месторождения могут способствовать следующие решения:  

-   внедрение эффективных технологий добычи;  

- государственное стимулирование различных направлений освоения 

месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. 
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Анотація. В роботі розглянуто теоретико-методичні та прикладні аспекти 

моделювання стратегічної конкурентоспроможності підприємств аграрного сектору. 

Розкрито особливості алгоритму економіко-математичного моделювання, методичний 

інструментарій  прогнозування стратегічної конкурентоспроможності аграрних 

підприємств. 

Ключові слова: моделювання, метод, прогнозування, управління, стратегія,  

конкурентоспроможність. 

Abstract.  The paper considers theoretical-methodological and applied aspects of modeling 

the strategic competitiveness of enterprises of the agricultural sector. Features of the algorithm of 

economic-mathematical modeling, methodical instrument for forecasting the strategic 

competitiveness of agricultural enterprises are revealed. 

Key words: modeling, method, prognostication, management, strategy, competitiveness. 

Вступ. 

У ринковій економіці ефективне функціонування підприємств аграрного 

сектору визначається рівнем їх конкурентоспроможності, здатністю зберігати і/ 

або розширювати конкурентні переваги на цільовому внутрішньому та 

зовнішньому ринках. Аграрне підприємство як цілісна система, яка 

характеризується сукупністю елементів з притаманними їм властивостями і 
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зв’язками, потребує включення у концепцію управління, орієнтованої на 

ефективне утримання конкурентних переваг на ринку протягом тривалого 

періоду, моделювання його стратегічної конкурентоспроможності. 

Реалізація досліджуваної проблематики сприятиме формуванню теоретико 

- методичного підґрунтя для використання моделювання стратегічної  

конкурентоспроможності аграрних формувань в управлінських цілях. 

Основний текст. 

Конкурентоспроможність аграрних підприємств відображає ступінь 

реалізації емпіричної та потенційної здатності забезпечити стійкі конкурентні 

переваги, задовольняти потреби споживачів у якісній сільськогосподарській 

продукції та пов’язана з ефективністю їх господарської діяльності. Стратегічна 

конкурентоспроможність аграрних підприємств – ймовірнісна перспективна їх 

здатність зберігати і/ або посилювати комплекс стійких конкурентних переваг, 

що сприятимуть їх конкурентоспроможності у стратегічному періоді. На 

відміну від досягнутої конкурентоспроможності аграрних підприємств, що 

відображає результати минулої діяльності суб’єктів господарювання, 

стратегічна конкурентоспроможність орієнтована на перспективний період 

протягом  якого суб’єкти господарювання здатні утримувати конкурентні 

переваги на ринку. Збільшення перспективного періоду свідчить про зростання 

стратегічної конкурентоспроможності підприємств аграрного сектору.  

Моделювання стратегічної конкурентоспроможності аграрних підприємств 

базується на синергетичному підході, що забезпечує комплексність 

дослідження. Системність і комплексність моделювання стратегічної 

конкурентоспроможності суб’єктів господарювання  забезпечують 

взаємопов’язаність показників стратегічної конкурентоспроможності та 

економічного розвитку підприємств, варіантність, адекватність теоретичним 

аналогам, оптимальність співвідношення корисного ефекту та передбачуваних 

витрат. 

В процесі моделювання стратегічної конкурентоспроможності підприємств 

виявляють найбільш значущі чинники конкурентоспроможності, агрегують їх в 
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одну модель, оцінюють конкурентоспроможність виробленої продукції на 

ринку, визначають закономірності зміни окремих параметрів 

конкурентоспроможності продукції та конкурентоспроможності суб’єкта 

господарювання.  

Послідовність процесу економіко-математичного моделювання 

стратегічної конкурентоспроможності підприємств аграрного сектору: 

1) формулювання мети моделювання, аналіз досліджуваної проблеми; 

2) побудова економіко-математичної моделі; 

3) математичний аналіз моделі; 

4) підготовка вихідної інформації; 

5) розробка алгоритму розв’язку задачі; 

6) аналіз результатів моделювання, верифікація моделі. 

Враховуючи, що стратегічна конкурентоспроможність аграрних 

підприємств характеризується їх здатністю формувати та зберігати і/ або 

посилювати конкурентні переваги, в основі моделі стратегічної 

конкурентоспроможності повинні бути показники, що кількісно 

відображатимуть ці переваги. При розробці моделі важливо врахувати 

особливості діяльності аграрних підприємств, оскільки чинники впливу на 

конкурентні переваги значно варіюють від виду діяльності суб’єкта 

господарювання. Формування нових переваг напряму залежить від 

впровадження інновацій.  

Прогнозування стратегічної конкурентоспроможності підприємств 

аграрної сфери полягає у комплексній розробці обґрунтованих тенденцій 

системи конкурентних переваг суб’єктів господарювання у довгостроковій 

перспективі, напрямів інноваційного розвитку, підвищення якості продукції та 

зниження витрат виробництва, що в сукупності слугує підґрунтям для розробки 

стратегії ефективного розвитку конкурентоспроможного суб’єкта 

господарювання. 

Методичний інструментарій прогнозування використовують з метою 

дослідження причинно-наслідкових зв’язків між конкурентними чинниками та 
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системою їх зворотного впливу на формування стратегії 

конкурентоспроможності суб’єкта господарювання, ступеня впливу конкретних 

закономірностей на процес дослідження, представлення об’єкта прогнозування 

у вигляді динамічної системи та відтворення цієї системи у майбутньому з 

певним ступенем ймовірності. Враховуючи особливості виробництва продукції 

аграрного сектору, властивості чинників конкурентоспроможності та вплив 

ендогенних факторів на розвиток конкурентоспроможності аграрних 

формувань, для прогнозування доцільно використовувати методи математичної 

екстраполяції та різного роду модифікації цих методів - метод 

експоненціального згладжування з регульованим трендом, метод адаптивного 

згладжування та ін. У якості прогностичних функцій стратегічної 

конкурентоспроможності суб’єктів господарювання можна застосувати 

логістичні та експоненціальні функції. Прикладний аспект використання 

регресійних однофакторних/ багатофакторних лінійних/ нелінійних моделей 

для прогнозування стратегічної конкурентоспроможності аграрних формувань 

може бути реалізований лише після оцінки суттєвості коефіцієнтів регресії та 

перевірки моделі на адекватність. 

Висновки. 

Моделювання виступає важливим елементом формування концепції 

управління стратегічною конкурнтоспроможністю, надає якісну характеристику 

чинникам стратегічної конкурентоспроможності аграрних формувань,  дозволяє 

об’єднати процеси стратегічного управління та заходи, що сприяють 

забезпеченню стратегічної конкурентоспроможності суб’єктів господарювання 

в одну систему чітко визначених, цілеспрямоваих управлінських дій. 

 

Література: 

1. Булах І. В. Математична модель оцінки стратегічної 

конкурентоспроможності підприємства. Вісник Національного ун-ту водного 

господар. та природокористування. 2007. Вип. 3 (39). С. 24–31. 

2. Гудзинський О. Д., Нестеренко С. А.  Формування результативної 



Search for scientific answers to the challenges of our time ‘2021                                                          BGconf10 

 Conference proceedings                                                                        Series «SWorld-Bul Conference proceedings»                                                                   37 

системи управління конкурентоспроможністю підприємств: методологічний 

аспект : монографія. Львів : Ліга-Прес, 2014. 420 с. 

3. Штофф В. А. Моделирование и философия. Москва-Ленинград: Наука, 

1966. 300 с. 

Стаття відправлена: 10.11.2021 р. 

© Чухліб А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Search for scientific answers to the challenges of our time ‘2021                                                          BGconf10 

 Conference proceedings                                                                        Series «SWorld-Bul Conference proceedings»                                                                   38 

CID: BG10-004 

PROSPECTS OF USING THE INTERNATIONAL CORPORATE 

GOVERNANCE SYSTEM 
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНОГО 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Gromova O.V./Громова О.В. 

Ph.D., associate professor/ к.е.н, доцент 

ORCID: 0000-0002-1332-8094 

Honcharuk A.M./Гончарук А. М. 

Master / магістр 219-ПУА-320 

Ukrainian State University of railway transport,  

Kharkiv, sq Feyerbaha 6, 61001 

Український державний університет залізничного транспорту,  

Харків, площа Фейєрбаха, 6, 61001   

 

Аннотація. В роботі розглянуто особливості корпоративного управління та механізм 

аналізу міжнародного корпоративного управління за чотирма рівнями. 

Ключові слова: аналіз, корпоративне управління, міжнародне корпоративне 

управління, менеджмент, підприємство, корпорація.  

Abstract. The paper considers the features of corporate governance and the mechanism of 

analysis of international corporate governance at four levels. 

Key words: analysis, corporate governance, international corporate governance, 

management, enterprise, corporation. 

Вступ.  

Сьогодні як українські, так і зарубіжні інвестори приділяють велику увагу 

тому, як здійснюється управління компаніями і як компанії відгукуються на їхні 

запити і вимоги. В даний час найбільш значущою з економічної точки зору 

формою організації компанії є корпорація. Корпорація визначається як 

колективна форма власності, вищим органом управління якої є загальні збори 

учасників. Загальні збори формує виконавчі органи корпорації, приймає 

рішення про створення інших юридичних осіб, колективно стверджує і змінює 

статут корпорації і т.д. 
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Основна частина.  

Корпоративне управління - це система управління і контролю за 

діяльністю компанії, що виражається в розподілі прав і обов'язків між 

учасниками корпоративних відносин (акціонерами, радою директорів, 

менеджментом). Також це набір правил і процедур прийняття рішень щодо 

формулювання і досягнення цілей компанії і контролю за цією діяльністю. 

Система корпоративного управління будується між радою директорів, SЕО 

та акціонерами. Для невеликих компаній, де рада директорів ще не створена, ці 

питання можуть вирішуватися на радах акціонерів. 

Коли ми говоримо про публічні компанії, система корпоративного 

управління зазвичай складається з загальних зборів акціонерів, ради директорів, 

виконавчих органів (генеральний директор або правління), систем зовнішнього 

та внутрішнього аудиту, а також ревізійної комісії. 

Найкращі практики міжнародного корпоративного управління 

узагальнюються у формі стандартів міжнародних, державних, і / або 

саморегульованих організацій. На відміну від законодавчих установок,ці 

стандарти є лише рекомендаціями. Разом з тим, передбачається, що 

добровільне виконання (або навіть перевиконання) стандартів робить 

корпорацію більш стійкою, привабливою для нових інвесторів і в кінцевому 

рахунку сприяє її розвитку. 

Поліпшення практики міжнародного корпоративного управління може 

сприяти підвищенню якості рішень в компанії, тим самим підвищуючи 

ефективність її фінансово-господарських операцій. Поліпшується система 

звітності, знижується ризик шахрайства та зловживань з боку посадових осіб 

компанії. Ефективна система управління повинна сприяти виконанню 

компанією всіх вимог законодавства, що дозволяє істотно знизити судові 

витрати. 

Аналіз міжнародного корпоративного управління проводиться перевіркою 

досягнення компанією першого,другого, третього і четвертого рівнів 

міжнародного корпоративного управління. 
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Перший рівень передбачає дотримання всіх вимог закону, а саме - чи 

відповідає статут компанії чинному законодавству, як саме сформована рада 

директорів, чи виконує компанія основні обов'язки емітента, чи створена в 

компанії ревізійна комісія і т.д.  

Необхідно відзначити, що дотримання вимог законодавства, 

рекомендованих Кодексом міжнародного корпоративного управління, - це 

важлива частина управлінської роботи в публічній компанії. 

Другий рівень передбачає, що в компанії робляться початкові кроки щодо 

поліпшення міжнародного корпоративного управління, даний рівень 

представлений 24 нормами, яким повинні відповідати компанії. 

Третій рівень показує рівень розвитку системи міжнародного 

корпоративного управління - рівень включає 25 норм, необхідних для 

виконання правил. 

По третьому рівню матриці міжнародного корпоративного управління для  

товариств, кожне відібране для дослідження підприємство задовольняє, 

щонайменше, кількома критеріям із зазначених. Критерії відображають 

взаємозв'язок рівня міжнародного корпоративного управління (через його 

вплив на діяльність компанії і її сприйняття інвесторами) з факторами 

економічного розвитку, характеристиками, зумовлюють 

конкурентоспроможність і інвестиційну привабливість українського 

фінансового ринку, а також позицією основного акціонера з питань підвищення 

якості міжнародного корпоративного управління. 

Четвертий рівень показує, наскільки компанія є лідером в області 

міжнародного корпоративного управління, для цього аналізуються 24 норми 

відповідності. 

За четвертим рівнем матриці рівнів міжнародного корпоративного 

управління визначається відповідність внутрішнього кодексу корпоративної 

поведінки та загальновизнаним міжнародним принципам міжнародного 

корпоративного управління.  

Міжнародна корпоративна культура є одним з важливих факторів 
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досягнення стратегічних цілей компаній. Відповідно до стратегії розвитку 

компанія розвиває корпоративну культуру, яка орієнтує співробітників на 

досягнення високих результатів і базується на місію та цінності. У число 

значущих елементів розвитку корпоративної культури входять система 

управління по цілям, створення внутрішнього економічного змагання, 

управління через присутність, каскадна комунікація цінностей (від вищого 

співробітника до нижчого) і особисту участь членів правління в їх трансляції, 

стимулювання ініціативи знизу, розвиток системи зворотного зв'язку. 

Висновки.  

Таким чином, на сьогоднішній день міжнародне корпоративне управління 

швидко змінюється і знаходить нові форми - компанії, які не дотримуються 

старих принципів управління, стають неконкурентоспроможними і 

витісняються з високоефективного ядра ринку. Сучасні можливості розвитку 

мають високий темп і стрімко змінюють умови ринку, тому компаніям 

необхідно вміти адаптуватися до таких умов. Але в свою чергу, вони можуть 

розвиватися неадекватно ринкових умов. В результаті чого можна спостерігати, 

як деякі підприємства відстають від ринкових умов. Це відбувається тоді, коли 

вищий менеджмент має недостатньо компетенцій і не здатний ефективно 

керувати стратегічним розвитком компанії. 
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Анотація. В роботі розглядаються основні типи бізнес-моделей, які може 

використовувати логістична компанія, в залежності від її життєвого циклу та стратегії 

розвитку. Визначено основні компоненти бізнес-моделі, які визначають проблеми 

формування та впровадження обраної бізнес-моделі в логістичній компанії. Проведена 

структуризація логістичних провайдерів за типами бізнес-моделей, дозволяє чітко 

визначити потенціал успіху компанії та зміст головних компонентів, відповідно до обраної 

бізнес-моделі. 

Ключові слова: бізнес-модель, логістична компанія, ключові процеси, ключові клієнти, 

аутсорсинг, інтегровані рішення 

Abstract. The main types of business models that can be used by a logistics company, 

depending on its life cycle and development strategy have been considered in paper. The main 

components of the business model have been identified, which determine the problems of the 

formation and implementation of the selected business model in a logistics company. The 

structuring of logistics providers according to the types of business models makes it possible to 

clearly determine the potential for the company's success and the content of the main components in 

accordance with the chosen business model. 

Key words: business model, logistics company, key processes, key customers, outsourcing, 

integrated solutions 
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Вступ. 

Зацікавленість в проблематиці формування ефективної бізнес-моделі 

компанії, не зважаючи на дискусії щодо визначення терміну “бізнес-модель”, 

значно зростає поряд з розумінням того, що в цьому понятті, закладені основні 

елементи стратегічної концепції ведення ефективного бізнесу. Це пов’язане з 

тим, що бізнес-модель визначає складові елементи конкурентної переваги 

компанії, її потенціал, через визначення ключових факторів успіху, серед яких 

основними є: 

1. Споживач – компанія має чітко визначити, хто є споживачами різних 

логістичних послуг, обираючи модель взаємодії: В2В, В2С, еВ2еВ, В2G; 

проводити маркетингові дослідження щодо встановлення потенційного попиту 

на логістичні послуги та визначати шляхи залучення нових клієнтів; проводити 

АВС – аналіз клієнтів та, за потреби, розробляти програми для ключових 

клієнтів компанії. 

2. Цінність логістичної послуги. В залежності від визначення груп клієнтів, 

які є та можуть бути потенційно клієнтами, компанія має визначити, які 

логістичні послуги, інтегровані логістичні рішення потребує клієнт, на 

вирішення яких проблем клієнта спрямовані логістичні послуги; які потреби 

клієнта задовольняє логістична компанія; який перелік логістичних послуг 

може запропонувати компанія для кожного сегменту ринку за регіонами світу. 

3. Економічні ресурси. Логістичні компанії використовують однакові 

економічні ресурси: матеріальні (більшу частину яких складає логістична 

інфраструктура), нематеріальні (програмні продукти – software, бренди, 

стратегічні активи тощо), персонал та фінансові ресурси [2, с.122]. Їх можна 

взяти в оренду, набути за рахунок власних джерел чи запозичити у партнерів. 

Проблема отримання конкурентних переваг на ринку полягає в тому, яким 

чином формувати та управляти даними видами економічних ресурсів, щоб бути 

конкурентними на ринку, тобто як, використовуючи однотипну комбінація 

економічних ресурсів, одні логістичні компанії займають топ-позиції на ринку, 

а інші не можуть досягти запланованого рівня. Економічні ресурси, які формує 
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та використовує логістична компанія, визначають ступінь ресурсного 

забезпечення виконання бізнес-процесів, в результаті чого клієнт отримує 

логістичні послуги, а компанія – фінансові результати діяльності (дохід, 

витрати, прибуток).  

4. Ключові партнери. В залежності від типу бізнес-моделі, яку 

використовує логістична компанія, необхідно сформувати “пул” партнерів: 

постачальників ресурсів та постачальників послуг (субпідрядників). 

5. Ключові послуги. В кожному регіоні світу логістична компанія може 

надавати ті види послуг, яких потребує клієнт, з урахуванням факторів 

регіонального ринку (попит, конкуренція, законодавство, розвиток логістичної 

інфраструктури тощо). Може бути визначений перелік послуг, які компанія 

може закуповувати у субпідрядників, тобто віддавати на аутсорсинг. 

6. Фінансові результати діяльності визначаються, по-перше, структурою 

витрат (вартість ресурсів, послуг), по-друге, структурою виручки відповідно до 

структури послуг компанії, фінансової політики компанії в сфері взаємодії з 

клієнтами та постачальниками (управління дебіторською та кредиторською 

заборгованістю).  

Логістична компанія має визначити всі основні компоненти, у 

відповідності до обраного типу бізнес-моделі, які послужать основою для 

подальшого розвитку та створення цінностей для клієнтів. 

Виклад основного матеріалу. 

Поняття бізнес-моделі підприємства часто плутають зі стратегією, 

замінюючи один термін іншим, або мають на увазі як одну з його складових. 

Щоб наочно уявити як бізнес-модель пов'язана зі стратегією, зверніть увагу на 

таку формулу, представлену M. Levy [1]:  

,                                                         (1) 

де V – цінність, М – бізнес-модель, S – стратегія. 

В залежності від стратегії, яку обирає для себе логістична компанія, вона 

формує бізнес – модель і, відповідно, визначає всі складові елементи бізнес-

моделі. 
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До основних типів бізнес-моделей, які використовують логістичні компанії 

(рис.1), належать дві базові моделі: asset –based or asset-intensive та asset –light.  

 
Рисунок 1 – Основні типи бізнес-моделей логістичної компанії 

Джерело: власна розробка 

 

Asset–based or asset-intensive – бізнес-модель, заснована на використанні 

власних або лізингових ресурсів для ресурсного забезпечення виконання 

бізнес-процесів логістичної компанії. Зазвичай це, по-перше, матеріальні 

активи – будівлі, споруди, транспортні засоби, складські комплекси, складське 

устаткування, маніпуляційне устаткування, комп’ютерна техніка тощо, по-

друге, нематеріальні активи – інформаційні системи. Це стосується і персоналу. 

Asset–light – бізнес-модель, заснована на використанні “легких активів” 

(орендованих), що дозволяє логістичній компанії масштабувати діяльність та 

відповідати змінам попиту на ринку, обирати постачальників ресурсів та послуг 

із найбільш підходящою пропозицією. В даній моделі частина персоналу може 

бути залучена на умовах аутсорсингу та аутстафінгу. 

В залежності від життєвого циклу логістичної компанії, вона може 

еволюціонувати до наступних комбінацій бізнес-моделей, або, навіть 

пропонувати на різних ринках різні бізнес-моделі. 

Додавання до базової моделі компоненту Outsourcing розширює 

функціональні можливості логістичної компанії в сфері логістичних послуг за 

рахунок використання ресурсів партнерів – субпідрядників. Тому, у вирішені 

питання, які послуги передавати на аутсоринг, поєднується наступні 

компоненти бізнес-моделі: економічні ресурси +ключові партнери +ключові 

Основні типи бізнес-моделей логістичної компанії 

Asset –based or asset-intensive 

 

Asset –light  

Asset –based + Outsourcing 

 

Asset –light + Outsourcing 

 

Asset –based + Integrated solutions Asset – light + Integrated solutions 
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процеси. 

Додавання до базової моделі компоненту Integrated solutions (інтегровані 

рішення), крім того, що розширює функціональні можливості компанії, ще й 

піднімає її на якісно новий рівень надання логістичних послуг, оскільки під 

конкретного клієнта розробляється індивідуальне інтегроване рішення, в якому 

поєднуються наступні компоненти бізнес-моделі: економічні ресурси 

+постачальники ресурсів та послуг (ключові партнери)+ключові 

процеси+ключові послуги+ключові клієнти. 

Структуризація ринку логістичних послуг за типами логістичних 

провайдерів дозволяє поєднати конкретний рівень логістичного провайдера з 

можливими типами бізнес-моделей (табл.1).  

Таблиця 1  

Структуризація типів логістичних провайдерів за бізнес-моделями 
Тип 

логістичного 

провайдера 

Asset –

based 

Asset –based 

+ Integrated 

solutions 

Asset –based + 

Outsourcing 

Asset –

light 

 

Asset –light + 

Integrated 

solutions 

Asset – light + 

Outsourcing 

2 PL +      

3 PL  + +    

4 PL  + + + + + 

5 PL    + + + 

 Джерело: власна розробка 

 

Чим вищий рівень логістичного провайдера тим менш “ресурсоємною” є 

його бізнес-модель. Це пов’язане з тим, що з рівня 3 PL, логістичний провайдер 

починає виступати в ролі інтегратора на ринку логістичних послуг, поєднуючи 

ресурси інших компаній, як правило більш низького рівня, що підтримують 

модель asset –based, для забезпечення виконання всього спектру логістичних 

послуг в ланцюгах постачання.  

Висновки. 

Отже, бізнес-модель – це не стала категорія, вона може змінюватись зі 

зміною стратегії, фазами життевого циклу логістичної компанії. Вибір певної 

бізнес-моделі вимагає зміни всіх її головних компонентів та адаптації 
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внутрішнього середовища компанії до цих змін, що може викликати багато 

проблем. Зменшуючи кількість “реальних” активів, таких як земля та будівлі, 

устаткування, автомобілі та комп’ютери, компанії отримають значну перевагу в 

порівнянні зі своїми конкурентами, які мають великі активи. “Реальні”активи 

потенційно можуть обтяжувати логістичну компанію, але інвестування в нові 

діджитал технології та персонал – як основний ресур логістичної компанії, 

дозволяє розширюватися швидше та конкурувати з існуючими гравцями на 

ринку логістичних послуг в рекордно короткий термін.  
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Abstract The common problems faced by foreign students at different stages of study in 

Ukraine are analyzed. The necessity of developing a methodical approach to the organization of the 

learning process of foreign students considering existing problems is substantiated. The use of 

adapted courses, methods and learning technologies is suggested. The structure and methods of 

teaching for Ukrainian and foreign students are defined. 

Key words: foreign students, learning technologies, competence, IT-technologies. 

Introduction 

The process of competition of educational systems of advanced countries (USA, 

England, Germany, Scandinavian countries, Austria, Czech Republic, Ukraine etc.) 

for foreign students is developing in the world, focusing on the following benefits: it 

brings profit, increases the image and prestige of universities and country as well. 

Therefore, Ukraine has to make significant efforts and skills not only to be chosen by 

foreigners to obtain higher education, but also to maintain such positive trends. 

Main text 

Foreigners studying outside their own country for the acquisition of 

competencies have to deal with a number of problems. It is known that anyone who 

comes to another country feels uncomfortable since staying in a different social and 
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cultural conditions. Foreign students face problems and difficulties, among which 

are: 

emotional - loneliness, longing for home, lack of care, concern for family and 

friends; 

educational - language problems, insufficient residual knowledge, difficulties in 

the relationship “teacher – student”; 

adaptive - place of residence, financial situation, social environment. 

We support the idea that we can distinguish four types of difficulties that are 

common to all foreign students [1, p. 217]: 

• communication barriers consisting of a low level of language proficiency or 

unfamiliar and complex linguistic and paralinguistic features. 

• cultural barriers as the student is forced to move between old and new cultural 

values, identification, etc. 

• social barriers, replacement of the social environment - family, neighbors and 

friends at the same time, with a new one, where the student is treated as a 

stranger or even as an uninvited guest. 

• multi-reporting - to the family, government or other sponsor, teachers and 

immigration services. 

Common problems faced by foreign students in Ukraine: 

• Signing contracts and other documents in Ukrainian without translation; 

• Additional material costs in connection with false information about the cost of 

education, cost and living conditions; 

• Lack of employment opportunities; 

• Information within learning process is partial which leads to incorrect decisions 

(e.g. choice of language); 

• Lack of English (foreign) textbooks; 

• Lack of security (racial and religious intolerance); 

• Isolation (in study, living). 

The process of teaching foreigners, in contrast to Ukrainian students, requires 

additional attention to solving general problems of organization of this process and 
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requires the development of a methodological approach, the content of which is to 

introduce polyvariance of teaching languages, joint work of Ukrainian language 

teachers and professional disciplines increasing the role of oral communication, 

involving Ukrainian students in tutoring, the use of adapted courses, including with 

the help of IT technologies, the use of various practices in teaching. 

We should focus on independent study of students and the availability of 

comprehensive methodological support of the discipline which includes textbooks (or 

manuals), lecture courses, work programs, guidelines, workshops, workbooks, 

diagnostic tools etc. Lecture courses or manuals must be adapted for foreigners, i.e. 

set out in simpler language (without burdensome scientific expressions that 

complicate translation) and with more examples, diagrams and drawings that explain 

the material. 

 In addition to adapted teaching materials foreigners must read and learn to 

accept information intended for Ukrainian students. Work in the classroom in groups, 

where both Ukrainian students and foreigners study, can be individualized with the 

help of workbooks, where there are tasks of different levels of complexity with 

explanations of solutions to typical problems and the availability of reference 

materials. Thus, it is possible to devote more time to the students with low level, and, 

on the contrary, to solve more difficult problems with advanced students [2, p.235]. 

 Nowadays, when IT technologies are being developed rapidly, e-learning tools, 

including e-textbooks, are becoming increasingly important. An electronic textbook 

is a training system that contains a systematized electronic set of methodological 

support for the discipline and has various opportunities for teaching material (text, 

audio, video, presentation, etc.) and self-control of competencies (electronic tests, 

tasks with tips, graphics tasks etc.). The development of such methodological support 

is quite expensive and requires high professional skills of the authors and developers. 

Therefore, it is a very effective method in organizing the independent work of 

foreigners. 

Summary and conclusions  

It should be noted that if the approaches to the organization and methods of 
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teaching may be different for Ukrainian and foreign students, the requirements for the 

quality of the level of competences are the same for everyone. Moreover, the higher 

such requirements, the more competitive graduates of Ukrainian universities become 

on the labor market, and increase the image not only of educational institutions, but 

also of the country as a whole. 

Educational migration processes are characterized as the most desirable type of 

population movement which is not only a source of financial services. Foreign 

students act as a kind of "agents of influence" who, returning to their country, remain 

loyalty to the university and the state, where they have acquired high-quality 

knowledge, communication skills with foreigners, the ability to adapt to different 

lifestyles and other cultures. Such characteristics in modern conditions are estimated 

no less than professional talents. 
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Анотація. В роботі розглядається проблема розвитку автономії закладу загальної 

середньої освіти в умовах змін. Зокрема розглянуто поняття «автономія» у законодавчому 

контексті. Виділено види автономії закладу освіти, серед яких: академічна, організаційна, 

кадрова, фінансова. Обґрунтовано їх сутність. Подано пропозиції щодо посилення 

автономії закладу. 

Ключові слова: автономія, заклад освіти, зміни.  

Abstract. The autonomy of the institution were submitted The problem of development of 

autonomy of an institution of general secondary education in the conditions of changes is 

considered in the work. In particular, the concept of "autonomy" in the legislative context is 

considered. The types of autonomy of the educational institution are distinguished, among which: 

academic, organizational, personnel, financial. Their essence is substantiated. Suggestions for 

strengthening. 

Key words: autonomy, educational institutions, change. 

Вступ. Ефективне впровадження змін у процесі модернізації освітньої 

галузі України пов’язаний із розвитком автономії закладу освіти, яка полягає у 

передачі повноважень і відповідальності за ефективність функціонування та 

розвиток органам місцевого самоврядування і безпосередньо самим закладам. 

Процес розвитку автономізації закладів освіти пов'язаний з впровадженням 
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нових форм управління, залученням до співуправління різних суб’єктів 

освітнього середовища, отриманням нових можливостей у плануванні шляхів 

розвитку, формування процесів самоконтролю, прийнятті рішень тощо. Відтак 

актуальність цієї проблеми зростає, оскільки практика управління закладом 

освіти породжує проблеми автономії задля формування і розвитку шкільного 

менеджменту якості освіти. 

Основний текст. Відповідно до Закону України «Про освіту», автономія – 

це право суб’єкта освітньої діяльності на самоврядування, яке полягає в його 

самостійності, незалежності та відповідальності у прийнятті рішень. Таким 

чином, держава гарантує академічну, організаційну, фінансову та кадрову 

автономію, а її обсяг визначається низкою законів МОН України та 

установчими документами закладу освіти [2]. 

Автономія у діяльності закладу загальної середньої освіти передбачає 

передачу засновником всіх функцій управління безпосередньо закладу освіти. 

Ефективність даних процесів самоврядування залежить від наявності фахового, 

висококваліфікованого керівництва у закладі, готового до відповідальності за 

результати своєї діяльності. Саме прогресуюча тенденція повної автономізації 

закладу загальної середньої освіти покликана задовільнити потреби здобувачів 

освіти. Тобто, автономія відбувається в умовах змін і сама вона породжує зміни 

у всіх сферах функціонування закладу освіти. Розглянемо види автономії. 

Академічна автономія закладу освіти – це можливість для керівника 

думати та діяти самостійно, без впливу з боку органів державної та місцевої 

влади, третіх осіб. Однак, академічна свобода обмежена нормами статуту, 

правилами внутрішнього розпорядку, наприклад розкладом занять, профільною 

спеціалізацією тощо [1, c.22 ]. Кінцевою метою самоврядування закладу освіти 

є  успішний випускник, який готовий до життя у полікультурному середовищі, 

що ототожнюється з якістю надання освітніх послуг. Тому фундаментальним 

завданням школи є впровадження та підтримка академічної автономії, яка 

визначає особливості навчальної діяльності учнів, дає їм можливість 

розбудовувати індивідуальні траєкторії розвитку, реалізувати потенціал 
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критичного мислення, проявляти можливість у виборі дисциплін, брати участь  

в академічній мобільності та відстоювати академічну доброчесність. 

У рамках академічної мобільності керівництво закладу самостійно 

приймає рішення щодо планування освітнього процесу, вибору типових 

освітніх програм. Спільно з батьками або опікунами представники 

педагогічного колективу можуть формувати  індивідуальні освітні траєкторії 

розвитку здобувачів освіти, зокрема, і  індивідуальні навчальні плани. Надана 

свобода дає можливість керівникам впроваджувати моделі авторських програм, 

авторських шкіл, враховуючи певні особливості здобувачів освіти. На жаль, 

заклади освіти не повною мірою користуються реалізацією цього компоненту 

академічної автономії. Причиною даного факту є недостатня компетентність  

керівників та педагогів. 

Наступним видом автономізації закладу освіти є організаційна автономія, 

що визначається змінами в управлінні школою. Зазначена автономія 

реалізується в управлінській, навчальній та комунікативній сфері. 

Організаційна автономія дозволяє керівництву школи самостійно формувати 

власну структуру й впроваджувати певні організаційні заходи для ефективної 

реалізації завдань освітньої програми.  

Як підкреслює Клокар Н. та ін. керівництво закладу освіти може 

самостійно: визначати додаткові права та обов’язки здобувачів освіти, 

педагогічних працівників, батьків; розробляти правила внутрішнього 

розпорядку, трудового розпорядку, правила для здобувачів освіти, батьків та 

інших осіб, які є дотичними до діяльності закладу освіти; визначати структуру і 

тривалість навчального року та щоденний режим роботи школи. Прийняття 

рішень щодо організації навчальної діяльності та регламенту роботи школи має 

бути відкритим і прозорим, реалізовувати принцип партнерської взаємодії з 

усіма учасниками здобувачів освіти [3, c. 21]. Ефективне впровадження 

організаційної автономії у закладі освіти визначається рівнем організаційних 

компетентностей  керівника та залежить від кадрового забезпечення у  школі.  

Впровадження Концепції НУШ суттєво змінює процедуру управління 
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персоналом, створює нову кадрову автономію для розвитку педагогічного 

потенціалу. Керівнику надається право самостійно формувати склад 

педагогічного колективу, визначати у трудових договорах права та обов’язки 

працівників; встановлювати розмір та умови надання премій та інших видів 

заохочень для колективу закладу освіти.   

Кадровій автономії закладу освіти сприяє новий порядок підвищення 

кваліфікації вчителів, який проводитися щорічно. Передусім школа отримала 

право самостійно планувати підвищення кваліфікації своїх педагогічних 

працівників і розпоряджатися відповідними коштами. До того ж педагоги 

мають можливість обирати як форму, місце та вид підвищення кваліфікації 

(формальну, неформальну або інформальну) [ 3, с.22 ]. 

Критеріями ефективності впровадження кадрової автономії є рівень 

якісного укомплектування закладу освіти та «плинності кадрів», професійної 

компетентності педагогів і професійного росту працівників закладу; розвиток 

комунікаційних каналів з формуванням позитивного мікроклімату в колективі. 

Варто зазначити, що поняття кадрова автономія закладу освіти ще потребує 

подальшої деталізації. Зокрема, це стосується формування моделі методичної 

роботи з педагогічними та управлінськими кадрами, організації роботи 

шкільних методичних комісій вчителів, фахових клубів, наставництва або 

координаційної служби та їх роль у неперервному професійному розвитку 

педагогічних працівників, а також впливу на результати діяльності школи.  Для 

посилення автономії закладу освіти основною умовою є визнання школи, окрім 

освітньої установи, також і суб’єктом економічного та господарського процесу 

для здобуття права на фінансову автономію, яка означає самостійність 

здійснення економічної діяльності, зокрема: розробляти і подавати на 

затвердження кошторис, тарифікацію, штат педагогічного та адміністративно-

технічного персоналу; встановлювати розмір та умови надання премій та інших 

видів заохочень колективу закладу освіти тощо. 

Однак, варто зазначити, що законодавчо визначеним обмеженням 

фінансової автономії є норма про те, що отримані закладом загальної середньої 
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освіти кошти використовують для організації та забезпечення основної 

діяльності закладу і не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевих 

бюджетів, окрім випадків, передбачених законом [4, с. 22 ]. Фінансова 

самостійність закладу освіти сприяє й залученню додаткових коштів, 

самостійному ведені бухгалтерського обліку, відкриття рахунків тощо. Відтак, 

матеріальне та технічне забезпечення реалізації мети та досягнення 

поставлених цілей закладу освіти пов’язана з фінансовою свободою. 

Висновки. Як бачимо забезпечення автономії функціонування закладу 

освіти – це багатогранний і складний процес, який вимагає керівника нового 

типу: здатного до стратегічного планування й управління; системного й 

критичного мислення, уміння приймати альтернативні рішення  у кризових 

ситуаціях і нести відповідальність за них, діяти на випередження та активно 

залучати суб’єктів освітньої діяльності до внутрішньої взаємодії для 

ефективного задоволення потреб здобувачів освіти в мінливих умовах 

сьогодення. 
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Аннотация. Обоснована целесообразность проведения физической подготовки 

учащихся учебных заведений с использованием дополнительных к учебному расписанию 

самостоятельных занятий физическими упражнениями вне сетки учебного расписания. 

Показано, что учебные занятия, организованные в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по физической 

культуре, являются малоэффективными в деле развития физических кондиций и повышения 

уровня здоровья обучающихся.  

Ключевые слова: студенты, физическая подготовленность, самостоятельные 

занятия, медицинские группы.  

Abstract. The expediency of physical training of students of educational institutions with the 
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use of additional to the curriculum schedule of independent physical exercises outside the grid of 

the curriculum has been substantiated. It is shown that training sessions organized in accordance 

with the federal state educational standard of higher education in physical culture are ineffective in 

the development of physical conditions and improving the level of health of students. 

Key words: students, physical fitness, independent studies, medical groups. 

Введение.  

Физическая подготовка студентов, в рамках высшего учебного заведения в 

нашей стране, судя по результатам многочисленных научных исследований  

вызывает тревогу. Так, например,  приводимые сравнения  развития  

физических качеств, как  сила, выносливость, скоростно-силовые способности  

указывают на значительное снижение результативности в тестовых 

упражнениях, характеризующих развитие этих качеств, у современных 

студентов относительно их сокурсникам 80-х годов прошлого столетия [2, с. 

51-52]. 

В итоге в вузах, например в среднем по г. Москве, на первый курс 

зачисляются студенты, из которых только около 20% относят к основной 

медицинской группе (ОМГ), являющимися практически здоровыми [1, с.54-57]. 

Крайне низкая эффективность  повышения физической подготовленности, как и 

восстановление здоровья студентов специальной медицинской группы (СМГ) в 

период обучения в вузе, позволяют  характеризовать организацию  работы 

кафедр физического воспитания, как неудовлетворительную. 

Повышение эффективности процесса физического воспитания студентов 

высших учебных заведений явилось целью нашего исследования.  

Организация исследования.  

В педагогическом эксперименте  приняли участие 182 студента первого 

курса двух университетов. Студенты контрольной группы (КГ), как и 

экспериментальной группы (ЭГ) на учебно-тренировочных занятиях в рамках 

учебного расписания выполняли физические упражнения в соответствии с 

программным материалом высшего образования по физической культуре. 

Студенты СМГ использовали физические упражнения, рекомендованные  при 

соответствующем индивидуальном диагнозе  заболевания. В отличии от 
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студентов КГ, студенты ЭГ дополнительно вне сетки учебного расписания  в 

объеме 2-х часов в начальной стадии проведения эксперимента, а в дальнейшем 

по мере повышения уровня физической подготовленности 4-х часов в неделю  

выполняли физические упражнения, направленные в основном на развитие 

отстающих физических качеств и функциональных возможностей. Программы 

самостоятельных занятий каждый студент согласовывал со своим 

преподавателем кафедры физического воспитания. Контроль за уровнем 

результативности выполнения контрольных, согласованных с преподавателем, 

упражнений осуществлялся 1 раз в месяц.  

Результаты и их обсуждение.  

По завершению педагогического эксперимента у всех испытуемых ЭГ 

обнаружен достоверный прирост результативности в выполнении контрольных 

упражнений. По заключению медицинских работников повысился уровень 

состояния здоровья всех испытуемых ЭГ. Из числа студентов 

подготовительной медицинской группы около 18 % были переведены в общую 

медицинскую группу. Число студентов СМГ уменьшилось на 24 %, увеличив 

численность подготовительной медицинской группы. Данные обстоятельства 

явились следствием достоверного прироста физической подготовленности у 

испытуемых ЭГ, которые увеличили объем двигательной активности за счет 

самостоятельных занятий физическими упражнениями вне сетки учебного 

расписания. 

Полученные результаты в очередной раз подтвердили высокую 

корреляционную связь повышения физической подготовленности с  

положительным изменением функциональных возможностей и уровня 

состояния здоровья. 

Тогда как, у студентов  КГ по окончании проведения эксперимента 

достоверного повышения результатов в выполнении тестируемых упражнений 

не обнаружено относительно исходных данных, зафиксированных в начале 

эксперимента. Исключение составили лишь показатели экспресс оценки уровня 

здоровья по Г.Л. Апанасенко. 
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Полученные по завершении педагогического эксперимента данные 

характеризуют достоверное преимущество студентов ЭГ  по всем показателям  

физической подготовленности и функциональным данным во всех 

медицинских группах относительно соответствующих данных студентов КГ.   

Повышение результативности в выполнении контрольных упражнений у 

студентов  КГ по окончании проведения эксперимента в интегральном 

выражении составило около 5 % от всех зафиксированных результатов. В 

большинстве случаев  положительные изменения в выполнении контрольных 

упражнений у них оказались статистически недостоверными. Ни один студент  

СМГ КГ, по медицинским показателям не был переведен в подготовительную 

медицинскую группу, как и студентов подготовительной медицинской группы 

в основную медицинскую группу практически здоровых людей. 

Полученные нами данные по испытуемым КГ хорошо согласуются с 

результатами, проведенных смотров-конкурсов на лучшую организацию 

учебной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы высших 

учебных заведений г. Москвы, проводимых в период 2007-2013 гг.  

Положительные изменения в уровне физической подготовленности и 

функциональных возможностей, отмеченные по окончанию педагогического 

эксперимента у студентов ЭГ отразились в улучшении состояния их здоровья, 

повышении функциональных возможностей, что послужило основанием 

перевода многих из них в подготовительную или основную медицинские 

группы.  

Выводы: 

1. Результаты исследования показали целесообразность включения 

дополнительных к учебной программе самостоятельных занятий физическими 

упражнениями студентами  при согласовании их и ежемесячном контроле  с 

преподавателями кафедры физического воспитания;   

2. Поведение занятий со студентами в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

физической культуре,  являются недостаточно эффективными в деле развития 
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физических кондиций и повышения уровня здоровья студентов.  
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Анотація. У статті презентовано теоретико-методологічний аналіз феномена 

життєвого стилю чайлдфрі. Описано різноаспектні дослідження вітчизняних і зарубіжних 

науковців щодо особливостей представників чайлдфрі. Розглянуто психологічні 

детермінанти переконання добровільної бездітності жінок, а також визначено фактори 

потенційної бездітності, встановлено види представників чайлдфрі. 

Ключові слова: материнство, чайлдфрі, бездітні, реджектори, аффексьонадо. 

Abstract. The article presents a theoretical and methodological analysis of the phenomenon 

of childfree lifestyle. Various aspects of the research of domestic and foreign scientists on the 

peculiarities of childfree representatives are described. The psychological determinants of the belief 

in voluntary childlessness of women are considered, as well as the factors of potential childlessness 

are determined, the types of childfree representatives are established. 

Key words: motherhood, childfree, childless, rejectors, affectionado. 

Вступ.  

Прихильне ставлення молоді в Україні до західноєвропейської культури 

доповнює низку аргументів ризику значного поширення добровільної 

бездітності.  

Добровільно бездітні висловлюють принципове небажання народжувати і 

виховувати дітей, продовжувати рід та залишати нащадків, а кар’єрні 

орієнтації, життя як насолода займають найвищі цінності. 

На сьогоднішній день феномен життєвого стилю чайлдфрі трактується 

достатньо невизначено, що призводить до численних стереотипів у суспільстві 



Search for scientific answers to the challenges of our time ‘2021                                                          BGconf10 

 Conference proceedings                                                                        Series «SWorld-Bul Conference proceedings»                                                                   63 

щодо добровільних бездітних. Така невизначеність терміну зумовлена 

недостатньою кількістю досліджень стилю чайлдфрі у сучасній психологічній 

науці. 

Тему чайлдфрі не можна назвати новою. Ще в античній філософії 

(Г.Гейне, Софокл, А. Шопенгауер) висувалися ідеї чайлдфрі, які негативно 

оцінювали відтворення нащадків, обґрунтовуючи це можливістю допомогти із 

проблемами перенаселення й голоду [3]. 

Феномену материнства у психології приділяється особлива увага. Це 

складне явище розглядається з двох позицій: материнство як забезпечення умов 

для розвитку дитини і материнство як частина особистісної сфери жінки [6]. 

Праці М.Міда підтвердили, що материнська турбота і прив’язаність 

настільки глибоко закладені у реальних біологічних умовах зачаття й 

вагітності, пологах та грудному вигодовуванні, що лише складні соціальні 

установки можуть їх повністю придушити [5]. 

Як відмічає Ж. Годфруа, прив’язаність матері до дитини залежить від 

досвіду, набутого у дитинстві й від зв’язків, які встановлюються після пологів у 

матері та реакції дитини на цю турботу [6]. 

Численні дослідження щодо материнського ставлення, емоційного 

благополуччя дитини вказують про те, що емоційне ставлення матері, форми 

прояву, способи підтримки відрізняються у різних матерів. Усе це змушує 

припускати, що материнство не є повністю вродженим механізмом. 

А. Адлера, Д. Віннікота, З. Фрейда об’єднують дослідження про вплив 

дитячого досвіду відносин із власною мамою, у грі, у взаємодії з маленькими 

дітьми у дитинстві, а також у процесі власної вагітності і пологів [1; 2]. 

Дослідниця Е. Бадінтер переконана, що поняття материнської любові в 

історії еволюціонує. Як зазначає автор, жінка виконує три соціальні ролі: 

матері, дружини і жінки, яка вільно самореалізується [2]. 

Психологи О. Камзіна та Н. Самикіна вважають, що усвідомлене 

небажання мати дітей є наслідком життєвого сценарію [3]. 

Соціолог Дж. Віверс у праці «Бездітні за власним бажанням» виділяє два 
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види бездітних: реджектори – чайлдфрі, які відчувають неприязнь до дітей, до 

вагітності, пологів, грудного вигодовування; аффексьонадо – чайлдфрі, які 

прагнуть безтурботності, постійних розваг, подорожей [6]. 

Представники психоаналізу (Ч. Джош, Д. Кніл, К. Морелл) теж виділяють 

різновиди бездітних – 1) «це ті, які постійно відкладають» - із юнацького віку 

або із часу укладання шлюбу використовують засоби контрацепції; 2) 

«хвилеподібні відмовники» - чайлдфрі, у яких існують періоди, коли вони дуже 

хочуть мати дітей. Але інші бажання й прагнення їхнього життя усе ж 

виявляються важливішими, і, врешті-решт, від дітей вони добровільно 

відмовляються [1]. 

Основний текст.  

Стиль чайлдфрі – явище, яке зародилося на Заході і розглядається у двох 

варіантах: 1) особи, які не можуть мати дітей через безпліддя; 2) особи, які 

заявляють, що відсутність дітей – це їх свідомий добровільний вибір. Для 

України характерне лише друге розуміння терміну. 

У зарубіжній літературі проблеми чайлдфрі викликані трансформаціями у 

медицині, які спричинили глибокі зміни у сімейних цінностях, стилях життя. 

До терміну “добровільно бездітний” відносять: 1) особу дітородного віку, 

яка фізично здатна мати дітей, але не має бажання; 2) особу дітородного віку, 

яка обрала стерилізацію; 3) особу похилого віку, яка у молодому віці могла 

мати дітей, але цього не бажала. 

Але у науковій літературі наявні ще групи осіб, які протиставляють 

«добровільно бездітним»: 1) тимчасово бездітні (люди, які планують мати дітей 

у майбутньому; 2) недобровільно бездітні (хочуть мати дітей, але не здатні їх 

мати за станом здоров’я). 

Аналізуючи феномен життєвого стилю чайлдфрі, встановлено низку 

факторів потенційної бездітності, зокрема, старша вікова група, шлюб і шлюбні 

відносини, національність і громадянство, рівень освіти, рівень доходу, 

тотальна зайнятість, релігійні переконання, витрати на виховання дитини [4]. 

Цікавими є сучасні дослідження Т. Соломатіної щодо гендерних 
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відмінностей серед представників чайлдфрі:  

1) чоловіки-чайлдфрі характеризуються нижчим рівнем доходів, освіти, 

ніж жінки-чайлфрі; 

2) згідно соціологічного опитування, кількісно чоловіків-чайлдфрі дещо 

більше, ніж жінок-чайлдфрі; 

3) серед груп у соціальних мережах чайлдфрі набагато більше жінок, ніж 

чоловіків; 

4) серед представників чоловічої статі завжди значно більше бездітних, 

тому що жінки свідомо прагнуть мати дітей, а чоловіки «пливуть за 

течією» щодо цього питання; 

5) у чоловіків з високим рівнем доходу більше дітей, тоді як у жінок 

високий дохід корелює із меншою кількістю дітей [7]. 

Т.Соломатіна вважає, що для представниць жіночої статі бути чайлдфрі – 

це свобода працювати, а для мужчин – навпаки, не працювати [7]. 

Висновки.  

Узагальнення результатів досліджень питань життєвого стилю чайлдфрі, 

проведених зарубіжними і вітчизняними психологами, дає можливість 

стверджувати, що існують дві різні позиції феномену бездітності: з одного 

боку, чайлдфрі стосується лише тих, хто не має партнера для довготривалих 

відносин, а з другого, бездітність може бути результатом свідомого рішення 

обох партнерів. 

Перспективами подальших наукових пошуків вбачаємо дослідження 

ціннісних орієнтацій і сімейних сценаріїв у представників чайлдфрі. 
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Аннотация. В работе рассматривается проблема визуальности в работах Жан-Люка 

Нанси. Современное состояние культуры окружено образами, что обусловлено потоком 

изображений, транслируемым новейшими технологиями. Речь идет о тесном сплетении 

«новой» культуры образного отображения или визуальной культуры с развитием новейших 

информационных технологий. Данное обстоятельство ведет к соответствующим 

переменам в функции и статусе образов, что демонстрирует Жан-Люк Нанси в своих 

размышлениях. 

Ключевые слова: визуальная культура, образ, дигитализация, перформативность. 

Abstract. The paper deals with the problem of visuality in the works of Jean-Luc Nancy. The 

current state of culture is surrounded by images, which is due to the stream of images broadcast by 

the latest technologies. We are talking about the close interweaving of a "new" culture of figurative 

display or visual culture with the development of the latest information technologies. This 

circumstance leads to corresponding changes in the function and status of images, as demonstrated 

by Jean-Luc Nancy in his reflections. 

Key words: visual culture, image, digitalization, performativity. 

Образы и различные визуальные содержания стали вездесущими, что в 

итоге привело не только к трансформации культурной и социальной  сфер, но и  

к соответствующим переменам в функции и статусе образов. Процесс 

дигитализации позволил хранить цифровой код или, другими словами, образ 

образа, и позволил сместить фокус внимания с того, что образ представляет 

помимо самого себя, на то, что сам образ представляет из себя. Понятие 

«образ по себе» не отождествляется лишь с формой репрезентации или 

отображением чего-либо, точнее сказать иконическая плоскость не сводится к 

материальному носителю, а подвергается исследованию через медиум, в 
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качестве которого в данном случае понимается не коммуникативный 

посредник, а скорее среда, представляющая собой интерференцию 

материального и смыслового.  

Вслед за теоретиками образности, современный французский философ 

Жан-Люк Нанси размышляет об образе.  Согласно Нанси, автономность образа 

не означает независимости от материального, напротив, образ — это 

определенное состояние самой материи, ее чистая зримость, явленность: 

«Образ не располагается перед грунтом (ground) в качестве покрывала или 

ширмы. Не мы снисходим к грунту, но грунт поднимается к нам в образе»[1, 

c.205]. В данном контексте английское слово «ground» имеет следующие 

значения: основа, почва, грунт, фон, однако остановимся на последнем 

варианте перевода, а именно на понятии фон.  

Нанси часто говорит об образе именно как о фоне и сдвигает рамки 

дискуссии о визуальной культуре в сторону перформативности как 

модальности отношений удовольствия. Эти отношения удовольствия заявлены 

в таких произведений Нанси, как «Удовольствие в рисовании» (“Le Plaisir au 

Dessin”), и также исследуются в небольшом эссе «Образ: мимесис и метексис». 

Появление эссе Нанси во французском сборнике “Penser l'Image” (“Thinking The 

Image”), наряду с эссе Жака Рансьера, Ганса Бельтинга, Жоржа Диди-

Хубермана и Тома Митчелла, стало важной точкой соприкосновения 

континентальных философов, историков искусства и англо-американских 

теоретиков визуальной культуры. Здесь Нанси пишет: «То, что мы называем 

«образом», – это то, с чем мы вступаем в отношения удовольствия» [6]. 

Рассуждая об удовольствии, Нанси обращается за помощью к Фрейду. Речь 

идет об описанном механизме шутки, а именно о разблокировке подавления с 

помощью шутки, приводящее к чистому удовольствию. Итак, удовольствие 

заставляет фон подниматься к поверхности. Фон, где появляется образ, 

неоднородный и представляет собой шум, позволяющий заметить пульсацию 

(биение) образа. Важно зафиксировать: образ не выходит на уровень 

представления, поскольку он не принадлежит субъекту. Речь идет об образе, 
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который формирует себя до того, как происходит встреча с универсумом 

объектов, иными словами, до процедуры представления. До этого момента 

должно быть «биение контура, очерка, формы, которая сообщает — придает 

— себе единство, но единство свободное и, наделяя себя фигурой, оформляет в 

фигуру себя самое» [2, c.136]. 

В нашем контексте примечательным является предисловие к книге «Нанси 

и визуальная культура» (“Nancy and Visual Culture”), в котором Андриенна 

Янус рассматривает отношение удовольствия в работах Нанси. Как мы уже 

отмечали ранее, согласно Нанси, образом мы можем назвать то, с чем вступаем 

в отношения удовольствия. Добавим также, что «образ сначала доставляет 

удовольствие, то есть вовлекает нас в то притяжение, из которого оно 

возникает. (Ничто не может исключить из какой-либо эстетики или из какой-

либо этики эстетики этот принцип удовольствия)» [6]. Это отношение 

удовольствия, конечно, не ограничивается гедонистическим эстетизмом или 

чувственным погружением ради самого себя. Удовольствие от нашего влечения 

к образам, которое представляет искусство, и желание, которое никогда не 

реализуется посредством владения, также имеет для Нанси этические и 

экзистенциальные последствия. Ибо вступить в отношения с образом или 

произведением искусства – значит войти в определенные отношения с миром 

как с миром. Как пишет Нанси: «произведение искусства «говорит» или 

«заявляет»: да, есть мир, и вот он» [4]. 

Здесь речь не идет о мире или образе как о системе, которую нужно 

«прочитать», «расшифровать» или «раскодировать», подразумевается скорее 

связь с передачей и распространением того, что Нанси называет «смыслом» 

(sens). Причем «смысл» (sense) не сводится к «значению» (meaning), а 

понимается как «сама материя мирского бытия или существования» (‘as the 

very stuff of worldly being or existence’) [3]. На том основании, что мы понимаем 

или ощущаем «смысл» не как постижимую материальность, а как 

действительность, открытую для нас, для обращения к себе как к 

существующим в мире.  



Search for scientific answers to the challenges of our time ‘2021                                                          BGconf10 

 Conference proceedings                                                                        Series «SWorld-Bul Conference proceedings»                                                                   70 

Смотреть или созерцать – это всегда отложенное прикосновение, которое 

концентрирует, усиливает один чувственный регистр наших тел (визуальное), 

открывая пространство резонанса между другими и колеблющееся с ними и 

против них. В этом колебании мы являемся единичными телами, 

выставленными как множества не перед изображением, а в резонансе с ним, 

посредством чего «я» вытягивается из себя как воплощенное пространственное 

существование, разделенное между прерывистыми чувственными и 

идеационными регистрами [3]. Таким образом, мы не являемся разновидностью 

бестелесного окулярного сознания, мы – то, что Нанси называет “corpus 

sensitivus”: тело, резонансные частоты которого в любом зрительном диапазоне 

или среде, при возбуждении или «прикосновении», также обязательно 

производят вибрации на границах других чувственных и мысленных зон. 
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Анотація. Авторами проаналізовано інтерес розвідувальних служб Великобританії до 

території України. З’ясовано приховану допомогу Лондона на Донбасі. Розкрито вигоду 

розміщування британських розвідувальних обладнань в Україні в такій близькій відстані від 

Росії. Зроблено висновок, що майбутня співпраця англійсько-українських відносин може 

принести як позитивні «плоди», так і багато суперечностей. 

Ключові слова: Секретна розвідувальна служба МЗС Великобританії, іноземний вплив, 

міжнародна допомога, військова операція, Mi-6, SIS, Secret Intelligence Service малайзійський 

лайнер MH17, зона АТО, британсько-українські взаємини, військово-морський флот. 

Abstract. In the publication is analyzed the interest of the British intelligence services in the 

territory of Ukraine. It is noted about the hidden help of London in the Donbass. The benefit of 

placing British intelligence equipment in Ukraine at such a close distance from Russia is also 

revealed. It is concluded that future cooperation between Anglo-Ukrainian relations can bring both 

positive results and possible contradictions. 

Key words: Secret Intelligence Service of the British Foreign Office, foreign influence, 

international aid, military operation, Mi-6, SIS, Secret Intelligence Service, Malaysian liner MH17, 

Anti-Terrorist Operation Zone, British-Ukrainian relations, navy. 

Згадуючи 7-8 жовтня 2020 р., в нас виник інтерес до візиту Лондона 

президентом Володимиром Зеленським і, зокрема, його зустріч з керівником 

«Секретної розвідувальної служби МЗС Великобританії» -  Річардом Муром. 

Варто відзначити, що «Секретна розвідувальна служба МЗС 

Великобританії», - служба зовнішньополітичної розвідки, є частиною апарату 
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уряду і працює з іншими британськими службами безпеки і розвідки, як вдома, 

так і за кордоном, щоб допомогти захистити людей і інтереси Великобританії. 

Їх завдання - «знахідка і поширення інформації про діяльність і наміри 

іноземців за межами Великобританії, а також проведення спеціальних операцій 

в інтересах національної безпеки». Так яке ж відношення ці спецслужби мають 

до України? Пропонуємо в цьому розібратися конкретніше [8, 6]. 

На наш погляд важливо наголосити, що зустріч В. Зеленського з Р. Муром 

викликала масу дискусій, так як сам факт прямих переговорів глави 

розвідслужби з президентом іншої держави вибивається зі звичайної практики 

міжнародних відносин. Під час закритої зустрічі було обговорено обставини, 

що склалися навколо антикорупційних органів України, ситуацію на Донбасі, а 

також - полеміка щодо оточення президента Зеленського, яке чинить на нього 

вплив [7]. 

Це «прозоро» для всіх, що іноземний вплив в Україні дуже великий. Які 

держави приходять вам на думку при згадці терміна «міжнародна допомога 

Україні»? США, Польща, країни Балтії. Але ж британський вплив не набагато 

менший, ніж держав, згаданих раніше. Вони просто не розголошують про свою 

діяльність. 

З 2015 року британські військові в рамках операції «Orbital» готують 

українських військовослужбовців за стандартами НАТО. Їх штаби розташовані 

у Львівській області, а з недавнього часу - на узбережжі Чорного моря [5]. 

З моменту Революції Гідності представники різних спецслужб часто 

перебувають в Україні. Але якщо США робили контроль за внутрішнім життям 

держави, (наприклад, поставляли гуманітарну допомогу і своїх людей), то 

британці розширювали розвідувальні можливості України. Саме тому в Україну 

часто приїжджає британська розвідка Mi-6 або SIS -Secret Intelligence Service. У 

травні 2016 року до Києва прибув представник MI6 Чарльз Бекфорд з питань, 

пов'язаних з Росією. Він обслуговує британські інтереси з розміщення станцій 

радіоелектронної розвідки [1]. 

Розміщення спеціального обладнання в зоні проведення бойових дій 
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повністю виправдані, оскільки в Лондоні високо оцінили близьку відстань до 

об'єкту спостереження. Таке розміщення в зоні проведення бойових дій проти 

жителів Донбасу власних радіолокаційних станцій для стеження за півднем 

Росії. 

Крім того, фахівці британської розвідки в 2014 році контролювали 

проведення спецоперації зі знищення малайзійського лайнера MH17 - для цього 

в регіоні були присутні два співробітника МІ-6, які за два тижні до катастрофи 

інструктували українських співробітників. Зокрема, групою розслідування по 

цій справі керував офіцер австралійської розвідки. Не прокурор або офіцер 

поліції, а австралієць Пітер Калвер, що є доволі незрозумілим. Тут варто 

уточнити, що австралійська розвідка є філією британської. 

В 2016 році Київ відвідав представник МІ-6 Джастін Хартман. Він не 

тільки приїхав на зустріч з керівництвом, але і відвідав район АТО, де 

зустрічався з представниками силових структур України, а також з 

керівництвом полку «Азов» української нацгвардії. І, нібито, спілкувався з 

іноземними бійцями цього підрозділу, зокрема з білорусами. Варто нагадати, 

що британська розвідка з 2016 року веде активну роботу по білоруським 

націоналістам, які беруть участь в боях проти жителів Донбасу на стороні 

українських підрозділів. 

Звідси виникає припущення, що саме в 2016 році британська розвідка 

почала вивчати білоруських націоналістів, які проходять службу в різних 

батальйонах на Україні, які на даний момент використовуються для організації 

безладу в Мінську. Таким чином, ми допускаємо думку, що Великобританія 

використовує Україну для вербування своїх агентів з метою проведення 

диверсій на території Росії і Білорусії [4]. 

На думку експертів, пильний інтерес Лондона до співпраці з Україною аж 

ніяк не безкорисливий. Військовий експерт Юрій Кнутов стверджує, що 

британську сторону цікавлять українські ресурси, такі як дешева робоча сила, 

чорнозем і технологічна база. Крім того, Лондон цікавить вихід до Чорного 

моря, вважає експерт. З його точки зору: «Україна для Великобританії - щось на 
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кшталт нової колонії, плюс до цього таке зближення Лондона з Києвом в 

інтересах США. Тому британська сторона розгорнула таку активність» [2]. 

За результатами зустрічі 8 жовтня Зеленського і влади Великобританії був 

підписаний меморандуму про розвиток українського військово-морського 

флоту на суму £ 1,25 млрд ($ 1,6 млрд). Лондон надасть Києву кредити, а потім 

поверне їх з відсотками, тому що витрачати ці кошти українська сторона буде 

повинна на послуги британських суднобудівних компаній [3]. 

Дуже хочеться вірити, що всі країни щиро допомагають Україні з 

ресурсами і у війні, щоб домогтися світового миру. Але, виходячи з 

перерахованих вище даних, можна сформулювати висновок, що 

Великобританія завуальовано допомагає нашій країні за рахунок своїх 

інтересів: усунути як конкурентів Росію і Білорусь, а Україну повільно 

освоювати як свою колонію. 

Але не варто розглядати тільки погані сторони, адже британсько-

українські взаємини вперше перейшли на такий високий рівень за весь період 

існування України: остаточний вихід Британії з ЄС нарешті вирішить спор цієї 

країни з Іспанією за повітряний простір Гібралтару. Ця суперечка останні п'ять 

років не дає Україні можливості потрапити в європейський договір про 

відкрите небо, який значно здешевить і спростить польоти в ЄС. Не варто 

забувати і про вільну торгівлю, стратегічне партнерство, можливий безвіз між 

двома цими країнами, а ще той факт, що операцію «Orbital» з підготовки 

українських військовослужбовців продовжено до 2023 року. Нам залишається 

лише сподіватися, що ця майбутня співпрацю принесе лише позитивні «плоди». 
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Анотація. У роботі розглядаються першочергові причини розвитку українсько-

австралійських відносин та їх подальший вплив на світову політику, досліджується 

особливість української діаспори, а також до уваги представляються аналізи конкретних 

прикладів взаємодії України та Австралії.  

Ключові слова: культура, діаспора, іммігранти, рейс МН-17, російсько-українська 

війна, арена світової політики, резолюція ООН, міжнародне право, вето.  

Abstract. The paper considers the primary reasons for the development of Ukrainian-

Australian relations and their further impact on world politics, examines the peculiarities of the 

Ukrainian diaspora, as well as analyzes of specific examples of cooperation between Ukraine and 

Australia.  

Key words: culture, diaspora, immigrants, flight MН-17, Russian-Ukrainian war, arena of 

world politics, UN resolution, international law. 
«Австралія – одна із найбільш географічно віддалених від України країн 

світу, але ми поділяємо спільні цінності демократії, вільного вибору, 

верховенства права, тому ми розмовляємо фактично однією мовою», –  Микола 

Кулініч, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Австралії [1]. 

Партнерські відносини України та Австралії – це точно більше, ніж просто 

країни, які визнають одна одну. Проте, щоб зрозуміти, що сховано за ширмою 
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на політичній  арені у цих двох гравці, варто знати саме історію розвитку 

виникнення їхньої співпраці, аспекти якої переплетені не з одною сферою 

людської діяльності. Політична практика, звісно, зараз є головним фактором 

відносин, але з'явилися ці міцні стосунки на полі міжнародної політики не 

одразу. 

Масовий переїзд до Австралії почався наприкінці першої половини ХХ 

століття і досяг найбільшого успіху в 1949 р., коли українці виїжджали з 

Німеччини, з так званих таборів, в пошуках нового кращого життя. Одразу з 

приїздом українська громада об’єдналася і розпочала активно своє життя у 

різних сферах. Вони долучилися до коаліції українських організацій в Австралії 

для координації дій та співпраці. Крім того, важливою подією для українських 

емігрантів стало створення Австралійського союзу українських жінок і таких 

організацій як «Пласт» та СУМ [2]. 

На цьому все не закінчилось, адже потім  10 червня 1950 р. був створений 

перший Австралійський український союз. На той час це була справжня 

гордість для української діаспори – на офіційному рівні відкрити власну 

організацію, хоча й не дуже масштабну. Проте, цей крок надалі дав величезний 

поштовх для створення іще одної спілки під назвою СУОА – Союз 

австралійських українських організацій у 1953 р. Цей союз і зараз є актуальним, 

він допомагає спрямовувати діяльність громади та інших організацій [3]. 

З нашої точки зору важливо проаналізувати, що українці, зазвичай, беруть 

лідерство серед інших великих діаспор в Австралії. Серед таких громадян 

можна виділити великий % осіб, які займаються культурою та мистецтвом. 

Вони є живописцями, учителями, письменниками, художниками і т.д. Хоча 

майже всі вони були змушені займатися ручною працею, а не якимось 

ідеологічними чи філософськими працями,  ці люди вважали, що їх громадська 

місія – продовжувати свою культурну діяльність за своїм власним бажанням 

навіть так далеко від батьківщини і творити власну історію. Як результат, 

бачимо, що їхня наполегливість привела до блискучого успіху і знайшла 

відгуки не тільки у земляків, а й в усіх мешканців країни [4]. 
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Найбільш активні представники української діаспори [5] 

1. М. Ткачук Заступник голови Союзу українських 

організацій Австралії. 

2. В. Головко Диригент хору в соборі Святого Іоанна. Петра і 

Павла в Мельбурні. Організатор кількох хорів: 

«Просвіта», «Надія Церкви», «Благовіщення». 

3. Г. Касіян Голова Австралійського союзу українських 

жінок. 

4. М. Моравська-Дехніч Художній діяч, керівник танцювального 

колективу Української молодіжної ліги 

«Верховина».  

5. О. Стефин Голова Української центральної шкільної ради 

в Австралії. 

 

Також варто проаналізувати, що у сучасній геополітичній ситуації 

Австралія підтримує Україну. Одним із прикладів є трагедія з рейсом MH-17 у 

2014 р., яка різко привернула увагу всього світу, у тому числі й Австралії. Через 

величезну кількість жертв, які загинули (на борту літака були й громадяни 

Австралії), представники останньої публічно вимагали вибачень та належної 

компенсації родичам жертв у Російської Федерації. Це питання підіймали 

неодноразово, спочатку прем'єр-міністр Тоні Ебботт, а потім його наступник 

Малкольм Тернбулл. Хоча РФ так і не визнала свою причетність до цієї 

страшної трагедії, Австралія своєї позиції не змінювала і висловлювала Україні 

співчуття з приводу втягнення її у сутечку, адже катастрофа сталася саме на її 

території. Тоді, Тернбулл, при обоговоренні російського вето в Раді Безпеки 

ООН, заявив що «ми засуджуємо поведінку Росії, яка використала її право вето 

в липні, щоб заблокувати створення спеціального міжнародного кримінального 

трибуналу» [6]. У грудні 2014 р. візит Петра Порошенка до Австралії став 

поворотним моментом у переході до більш активного діалогу. Австралія 

підтримала резолюцію ООН щодо ситуації з правами людини в Криму, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D1%96_%D0%95%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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запровадила санкції проти Росії. Після цієї трагедії Австралія повністю оцінила 

масштаби смертельних дій РФ на міжнародній арені і ініціювала створення 

міжнародної слідчої групи, а пізніше й міжнародний трибунал для покарання 

винних. 

Слід також згадати про російсько-українську війну. З самої дати її початку 

і аж до сьогодні – Австралія зайняла тверду позицію щодо дій Росії, визнавши 

останню агресором на міжнародній арені та порушником міжнародного права, 

зауваживши, що її загарбницькі дії просто неприпустимі й суперечать всіляким 

правовим нормам. Це знайшло відображення як у заявах Австралії в 

міжнародних організаціях, міжнародних конференціях та самітах, так і в 

мінімізації двостороннього австралійсько-російського співробітництва. Друга 

істотно відрізняє позиції Австралії та багатьох європейських держав, які, 

незважаючи на засудження дій Путіна, продовжують вести з ним публічний та 

закулісний діалог.  

Щодо більш нових подій, коли в Австралії 2019-2020 рр. лютували лісові 

пожежі, Україна як справжній союзник і партнер, запропонувала допомогу у 

вигляді 200 рятувальників, про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен 

Аваков, зокрема: «Уряд України готовий у разі потреби надати допомогу 

дружньому австралійському народові… Посольство України в Австралії 

перебуває на постійному контакті з урядовими та місцевими органами влади, у 

тому числі задля з’ясування наявності громадян України серед потерпілих», – 

заявили в МЗС [7]. Хоча Австралія відмовила, заявивши, що у них достатньо 

сил для того, щоб впоратися з цією проблемою самотужки, Україна показала 

свою готовність допомогти, нехай і в такій невеликій кількості, далеко не 

кожна країна запропонувала допомогу [8]. 

Таким чином, можна зазначити, що зв’язок, який зараз існує між Україною 

та Австралією на міжнародній арені був би неможливий без такого тісного 

взаємовпливу держав у таких різних аспектах: культура, наука, мистецтво, 

політичні та соціальні позиції – є важливими факторами, без яких би не 

склалися дані взаємовідносини. З розвитком культури та життєвого рівня 
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українців на іншому материку поступово зростала й політична діяльність, яка 

згодом стала достатньо міцною, щоб мати вплив на рішення, відношення та 

поведінку інших гравців на міжнародній арені. 
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