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Анотація 

Бурхливий розвиток електроніки, зокрема, мікропроцесорної техніки дозволяє без порівняно великих 

економічних витрат технічно реалізувати поліпараметричні системи пожежної сигналізації, які можуть за-

безпечити високий рівень достовірності інформації, що надходить від системи зарезервованих датчиків.  

На мікропроцесорній основі пожежну сигналізацію можна легко та просто реалізувати, враховуючи 

такі фактори:  

- контроль струмів короткого замикання (КЗ), як провісників пожежної ситуації; 

- контроль різкої зміни хімічного складу оточуючого середовища; 

- контроль різких теплових змін з урахуванням швидкості їхнього наростання;  

- алгоритмічний контроль за зміною технічного стану пристроїв.  

Швидкість зміни хімічного складу визначається алгоритмічно у мікропроцесорі шляхом порівняння 

часу tt 2з1з  затримок ультразвуків в еталонному та контрольованому середовищах, відповідно. 

Швидкість зміни температури можна визначити алгоритмічно у мікропроцесорі шляхом вимірювання 

часу затримки t,t 2з1з  в еталонному середовищі та обліку впливу Rээ  хімічного складу еталонного 

середовища, тобто ),,t( з1
0

ээ
RfT  . 

Алгоритмічний контроль зміни технічного стану пристроїв, можна здійснити наступним чином. Дані 

з датчиків надходять через АЦП мікропроцесор. У мікропроцесорі закладено алгоритм порівняння даних, 

що надходять з необхідними з урахуванням поточних необхідних режимів функціонування. Різке відклю-

чення від норми контрольованих технічних параметрів обумовлює сигнал аварії з можливим результатом 

пожежі. У цьому випадку можна вимкнути пристрій, попередивши заздалегідь пожежну ситуацію.  
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Abstract 

The rapid development of electronics, in particular, microprocessor technology allows without relatively high 

economic costs to technically implement multi-parameter fire alarm systems that can provide a high level of reli-

ability of information coming from the system of reserved sensors. 

On a microprocessor basis, fire alarms can be easily and simply implemented, taking into account the follow-

ing factors: 

- control of short-circuit currents (FA) as predictors of a fire situation; 

- control of abrupt changes in the chemical composition of the environment; 

- control of sudden thermal changes taking into account the rate of their growth; 

- algorithmic control over changes in the technical condition of devices. 

The rate of change of chemical composition is determined algorithmically in the microprocessor by compar-

ing the delay time of ultrasound in the reference and controlled environments, respectively. 

The rate of temperature change can be determined algorithmically in the microprocessor by measuring the 

delay time in the reference medium and taking into account the influence of the chemical composition of the 

reference medium, ie. 

Algorithmic control of changes in the technical condition of devices can be performed as follows. Data from 

the sensors comes through the ADC microprocessor. The microprocessor has an algorithm for comparing the in-

coming data with the required ones, taking into account the current required modes of operation. Abrupt deviation 

from the norm of controlled technical parameters causes an alarm signal with a possible result of the fire. In this 

case, you can turn off the device by warning of a fire situation in advance. 

Ключові слова: ймовірність правильного виявлення, ймовірність невиявлення, ймовірність помил-

кової тривоги, інформаційне резервування, інформаційна безпека, джерела інформації.  

Keywords: probability of correct detection, probability of non-detection, probability of false alarm, infor-

mation backup, information security, information sources. 

 

В більшості випадків пожежна ситуація з’явля-

еться в наслідок появи струмів короткого за-

мкнення (КЗ). Це явище можна контролювати за до-

помогою системи дистанційної діагностики. Існу-

ючі способи захисту – запобіжники не вирішують 

проблему, оскільки запобіжники розраховані на 5-

кратне збільшення струму [1]. 

Постійний діючий контроль струмів К3 мож-

ливо здійснювати тільки алгоритмічним способом 

на основі мікроконролера. 

Нажаль пожежа з’являється не завжди тільки в 

наслідок струмів короткого замкнення. Контроль 

різкої зміни хімічного складу та температури пові-

тря можливо також легко здійснювати алгоритміч-

ним шляхом за допомогою МК. На рис.1 приведена 

діаграма зміни хімічного складу, q повітря та тем-

ператури t°(С) оточуючого простору під час по-

жежі. 

Спочатку спостерігається різка зміна хіміч-

ного складу (q) повітря (поява диму), а потім має 

місце процес різкого підвищення температури tºС. 

Зміну хімічного складу повітря та його темпера-

тури можливо легко контролювати за допомогою 

вимірювання швидкості ультразвуку який прохо-

дить через контролюємий повітряний простір. Ві-

домо [2] , що швидкість Vу ультразвуку в повітрі 

визначається залежністю: 

0
y TRxV 

  
 (1) 

де, х – показник адіабати, безрозмірна вели-

чина; R – газова стала, яка вимірюється в дж/кг·К; 

T0 – абсолютна температура в градусах Кельвіна. 

Для прикладу в таблиці 1. приведені значення 

хR хімічного складу деяких газів [1,2]. 

 

 
Рис.1. Характиристики швидкости зміни хімічного складу (q) 

та температури t°(C) в процесі розвитку пожежної ситуації 

І – початковий етап; ІІ –перехідний процес; ІІІ – кінцевий етап 

 

На рис.2 приведена функціональна схема по-

жежно-охоронної сигналізації, яка складається із 

двох комплектів ультразвукових випромінювачів-

приймачів. Один із комплектів знаходиться в закри-

тому середовищі і призначений для вимірювання 

температури, другий розташований у відкритому 

варіанті і призначений для вимірювання зміни хімі-

чного складу відкритого середовища. 

  



Slovak international scientific journal # 61, (2022) 5 

Таблиця. 1 

Значення показників хR хімічного складу деяких газів 

газ R х хR 

Азот 

Гелій 

Водень 

Повітря 

Вуглець 

297 

2078 

4125 

287 

189 

1,4 

1,66 

1,41 

1,4 

1,3 

415,8 

3449,48 

5816,25 

401,8 

245,7 

 

Обидва комплекти ультразвукових випромі-

нювачів – приймачів запускаються за допомогою 

першого генератора імпульсів ГІ1. Цей же генера-

тор ГI1 вмикає 2 тригери ТТ1 та ТТ2. Виключа-

ються ці тригери імпульсами від приймачів ультра-

звуку (див.імп.діаграму рис. 3). Виходи обох триге-

рів Q відповідно підключені до перших входів двох 

схем співпадання І1, І2, до других входів яких під-

водяться імпульси від другого генератора імпульсів 

ГІ2. Частота f імпульсів цього генератора повинна 

значно перевищувати частоту імпульсів F генера-

тора ГІ1. 

Таким чином, відповідно до імпульсної діаг-

рами (див. рис.3) на виходах двох схем співпадання 

появляються 2 групи високочастотних прямокут-

них імпульсів, кількість яких пропорційна темпера-

турі То навколишнього простору(з першої схеми 

співпадання) та зміні хімічного складу xR повітря (з 

другої схеми співпадання). Ці 2 групи імпульсів по-

даються на лічильні входи відповідно двох двійко-

вих лічильників СТ1 та СТ2, які перетворюють від-

повідну кількість імпульсів в цифровий код. Пер-

ший із цих цифрових кодів визначає температуру 

оточуючого повітря в градусах Кельвіна, а другий – 

зміну хімічного складу xR повітря. 

Ці 2 цифрових значення відповідно в режимі 

реального часу подаються на мікроконтролер МК 

через порт Р1 та Р2. Через порт Р3 в мікроконтролер 

потрапляють повідомлення 


1Q ,


2Q  відповідно з 

тригерів ТТ1 та ТТ2 про те, що пора вводити інфо-

рмацію із відповідних лічильників, та установити їх 

в нульовий стан після вводу таких цифрових даних. 

Таким чином, мікроконтролер МК за допомо-

гою пристрою (рис.2) має можливість аналізувати 

темперетуру та хімічний склад навколишнього се-

редовища відповідно до діаграми (рис. 3). 

На рис. 3. приведена діаграма послідовності 

випромінюємих та приймаємих ультразвукових ім-

пульсів, між якими існує визначений час затримки 

tзат. 

За цей час генератор імпульсів ГІ2 успіває по-

слати nс імпульсів. Якщо відома відстань L між ви-

промінювачем та приймачем ультразвукових імпу-

льсів, то час затримки можна визначити відповідно 

формулі: 

tзат = L/Vу    (2) 

З іншого боку вказаний час tзат. можна визна-

чити через параметри імпульсів з генератора ГІ2 

відповідно до формули: 

tзат = nc∙Ti ,  (3) 

де, Ті – період імпульса потоку; nc – число ім-

пульсів за час tзат затримки (див. рис. 3) 

Використовуючи формули (1), (2), (3) та рис. 

(3), неважко отримати залежність  

02
i

2
c

2

TTn

L
Rx


  .  (4) 

Зміна величини хR визначає зміну хімічного 

складу повітря. Із формули (4) виходить, що хіміч-

ний склад хR повітря можна вимірювати , якщо ви-

міряти число nc імпульсів від генератора ГІ2 при ві-

домих значеннях відстані L між випромінювачем та 

приймачем ультразвуку, Ті – період імпульсів від 

генератора ГІ2 та температури T° повітря в граду-

сах Кельвіна. 

До речі якщо відоме постійне значення хR хі-

мічного складу повітря, то на основі (4) темпера-

туру T° в градусах Кельвіна можна легко визначити 

відповідно до формули: 

RxTn

L
T

2
i

2
c

2
0




 

.  (5) 

Таким чином, можна вимірювати хімічний 

склад хR повітря при постійній температурі T° та 

аналогічно можна міряти температуру T° при пос-

тійному хімічному складі хR повітря. 
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Рис.2. Функціональна схема пожежно-охоронної сигналізації: ГІ1, ГІ2 – перший та другий генератори 

імпульсів; ВУЗІ1, ВУЗІ2 – перший та другий випромінювачі ультразвукових імпульсів; ПУЗІ1, ПУЗІ2 – 

перший та другий приймачі ультразвукових імпульсів; ТТ1, ТТ2 – перший та другий триггери; І1, І2 – 

перша та друга схеми співпадання; СТ1, СТ2 – перший та другий двійковий лічильник; МК – 

мікроконтролер; Р1, Р2, Р3 – порти вводу/виводу даних. 

 

Uвип

Uпр

nc

tзат tзат

t

tзат

t

t
nc nc nc

 
Рис.3. Діаграма роботи ультразвукового випромінювача (Uвип) та примача (Uпр): tзат – час затримки 

між посланим та прийнятим ультразвуковим імпульсами; число імпульсів (nc) від генератора ГІ2 за час 

затримки tзат. 

 

Технічна реалізація такого процесу реалізу-

ється за допомогою функціональної схеми (рис.2). 

Пристрій складається з двох пар випромінювачів-

приймачів ВУЗІ 1, ПУЗІ 1 та ВУЗІ 2, ПУЗІ 2 ульт-

развукових імпульсів, один із яких знаходиться в 

закритому повітряному середовищі. А це означає, 

що він призначений для вимірювання температури 

Т°, оскільки хімічний склад xR повітря в закритому 

просторі буде постійним. 

Якщо процес зміни хімічного складу xR та те-

мператури Т° відповідає кривим які зображені на 

діаграмі (рис.1), то це означає що має місце по-

жежа. Якщо процес зміни температури Тº та хіміч-

ного складу xR спостерігається, але не так різко як 
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показано на діаграмі (рис.1), то це означає що хтось 

відчинив охороняєме приміщення, і в ньому в неве-

ликих межах змінився хімічний склад xR та темпе-

ратура Т°. При цьому мікроконтролер вмикає фото-

апарат та передає зображення непроханого гостя у 

відповідний офіс. 

Висновки: 

1. Поліпараметричне резервування забезпе-

чує підвищення достовірності інформації без сут-

тєвих економічних витрат, але заодно необхідно 

враховувати чинник старіння інформації; 

2. Внаслідок обліку, контролю та 

вимірювання ранніх фізичних проявів небезпечних 

ситуації на ранній стадії їх виникнення поліпара-

метричний контроль має суттєві переваги 

порівняно з монопараметричним та потребує свого 

впровадження; 

3. Використання мікропроцесорної техніки 

на нових фізичних принципах із використанням 

ультразвукових датчиків для визначення, ло-

калізація та ліквідації пожежної ситуації на об'єк-

тах.  
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Анотація 

Промислова технології обробітку ґрунту, яка передбачає інтенсивний механічний вплив на ґрунт, при-

водить до високого рівня розораності, погіршення структури ґрунтів країни та зменшення вмісту гумусу, 

тому досить велику актуальність мають наукові дослідження направлені на пошуки альтернативних тех-

нологій обробітку ґрунту, які дозволять зберегти та відновити потенційну родючість ґрунтів, що і обумо-

влює актуальність даної статті. 

Роботу присвячено розробці математичної моделі процесу роботи ґрунтообробного агрегату для тех-

нології обробітку ґрунту як Strip-till. З метою досягнення зменшення енергозатрат на обробіток ґрунту, 

збереження основного показника родючості ґрунту – гумусу та раціонального агрегатування енергетичних 

засобів із ґрунтообробними агрегатами було встановлено перспективні шляхи зниження на основі матема-

тичного моделювання та аналізу зв’язків між елементами. 

Abstract 

Industrial tillage technology, which involves intense mechanical impact on the soil, leads to high levels of 

plowing, deterioration of soil structure and reduced humus content, so research is very important in search of 

alternative tillage technologies that will preserve and restore potential soils, which determines the relevance of this 

article. 

The work is devoted to the development of a mathematical model of the process of operation of the tillage 

unit for tillage technology as Strip-till. In order to reduce energy consumption for tillage, preserve the main indi-

cator of soil fertility - humus and rational aggregation of energy products with tillage units, promising ways to 

reduce based on mathematical modeling and analysis of relationships between elements. 

Ключові слова: теоретичні дослідження, агротехнічно-допустимі показники, зберігаючі технології, 

родючість, ґрунтообробний агрегат. 

Keywords: theoretical researches, agrotechnical-admissible indicators, preserving technologies, fertility, till-

age unit. 

 

Постановка проблеми. Основою діяльності 

агропромислового комплексу України є виробниц-

тво продуктів харчування рослинного походження 

та забезпечення їх відповідною якістю. Динамічне 

зростання чисельності населення країни призво-

дить до зростання потреби у забезпеченні харчо-

вими продуктами. Виходячи з цього, агропромис-

ловий комплекс що довгий час буде актуальною га-

луззю країни, однією із ключових напрямків 

розвитку економіки. Але потенціал України у виро-

бництві продукції харчування далеко не повний. 

Чорноземи є надзвичайно родючими та бага-

тими на органічну речовину як гумус, завдяки 

якому створюються агротехнічні умови для виро-

щування досить широкого спектру сільськогоспо-

дарських культур рослинного походження.  

Однак сьогодні далеко не раціонально розпо-

ряджаються стратегічно важливим ресурсом кра-

їни, що призводить до поступової втрати своєї ро-

дючості, здатності до відтворення біомаси та само-

очищення від забруднюючих речовин, збіднення 

якісних та продуктивних показників. Надмірний 
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механічний обробіток ґрунту за промисловою тех-

нологією із значним внесенням мінеральних доб-

рив призводить не лише до погіршення агрогідро-

логічних властивостей ґрунту, ущільнення корене-

вмісного шару, а й, втрати гумусу та 

продуктивності земель. 

В останні роки у світі зароджується новий на-

прямок формування землеробства, фактично це 

нова стратегія, заснована на застосуванні сучасних 

інноваційних технологій обробітку ґрунту та розро-

бкою комбінованих агрегатів для їх реалізації. За 

таких новітніх тенденцій у землеробстві світу, від-

повідних змін повинні набути і дії в Україні, зок-

рема впровадженням ґрунтозберігаючих та ресур-

созберігаючих технологій обробітку ґрунту. 

На сьогодні виробники сільськогосподарських 

агрегатів мають достатньо широкий спектр проду-

кції, виходячи з цього, виникає необхідність у тео-

ретичному дослідженні параметрів енергетичних 

засобів та ґрунтообробних агрегатів, в аспекті оп-

тимальних умов експлуатації та раціонального аг-

регатування [4,5]. 

Враховуючи стратегічно важливий напрямок 

формування матеріально-технічної бази землеробс-

тва агропромислового комплексу України для за-

безпечення високоефективного та ґрунтозберігаю-

чого обробітку ґрунту, а також високі енергозат-

рати, які затрачаються на обробіток ґрунту за 

традиційною технологією, виникає потреба в про-

веденні досліджень спрямованих на вирішення про-

блеми енергоефективного обробітку ґрунту, у тому 

числі з раціональним агрегатування енергетичних 

засобів із ґрунтообробними агрегатами, при цьому, 

зберігаючи потенційну родючість ґрунту країни, 

що і обумовлює актуальність даної статті. 

Аналіз досліджень і публікацій. Об’єктивний 

процес розвитку землеробства в країні дає підстави 

стверджувати, що на протязі багатьох століть воно 

розвивалось на природній родючості ґрунту, яка, із 

року в рік швидко зменшується. 

Сьогодні в країні домінує незбалансована де-

фіцитна система землеробства, в наслідок чого від-

бувається стрімка втрата гумусу. Внесення добрив 

органічного походження не забезпечує відтворення 

родючого потенціалу ґрунтів країни. Притримуючи 

й надалі таку тенденцію призведе до подальшого 

загострення проблеми, яка має неминучі наслідки. 

Сучасне землеробство України повинно бути 

спрямоване на мінімізацію механічного та хіміч-

ного впливу на ґрунт, що в більшій мірі відповіда-

ють високій культурі, тому що тут проявляється 

турбота про ґрунт, а не бездумне руйнування його 

основи – агрономічно корисної структури. 

Аграрна галузь України зазнає вразливих змін 

клімату: тривала посуха, надзвичайно високі темпе-

ратури, нерівномірні та короткочасні надходження 

вологи у вигляді злив з подальшими посушливими 

періодами. 

Як показує аналіз існуючого стану в регіонах 

інтенсивного землеробства, майже повсюдно відбу-

вається погіршення ґрунтовно-екологічного стану 

земель та довкілля в цілому [6,9]. 

Водночас сільське господарство України пот-

ребує значного осучаснення. Пошук і впрова-

дження інноваційних технологій, які б забезпечили 

підвищення ефективності виробництва рослинни-

цької продукції, є надзвичайно актуальним. За де-

фіциту опадів необхідно адаптувати технології об-

робітку ґрунту під культури в напрямку максималь-

ного вологозбереження та вологонакопичення, що 

дає можливість отримувати стабільні врожаї та зме-

ншити собівартість продукції [6,7]. 

На сьогодні володіння земельними ресурсами 

та сучасною технікою не достатньо для підвищення 

врожайності культур, а й вкрай важливим є впрова-

дженням ресурсозберігаючих технологій обробітку 

ґрунту, за рахунок його меншого травмування міні-

мальною кількістю технологічних операцій та мак-

симальне покриття ґрунту рослинними залишками, 

перевагами яких є відновлення та зберігання поте-

нційної родючості ґрунтів, зниження ерозійних 

процесів, мінімізація механічного впливу на ґрунт 

[9].  

За цих умов використання технології смуго-

вого обробітку ґрунту, або технології Strip-till, зна-

чно знижує енергозатрати, але за умови раціональ-

ного використання робочих органів, що залежить 

від безлічі факторів (попередник, структура ґрунту, 

вологість тощо) [6,8]. 

Основною метою теоретичних досліджень 

процесу роботи ґрунтообробного агрегату для 

Strip-till технології обробітку ґрунту є встановлення 

закономірностей його руху та визначення на цій ос-

нові параметрів технологічного процесу, які забез-

печують оптимальні показники обробітку ґрунту. З 

точки зору раціонального підходу при виборі пара-

метрів ґрунтообробних агрегатів в складі машинно-

тракторних агрегатів є комплексний ймовірно-ста-

тистичний метод [1,2,8]. 

В загальному, функціонування машинно-трак-

торних агрегатів (МТА) розглядається як реакція на 

зовнішні впливи, що має вигляд складної динаміч-

ної системи, яка здійснює перетворення змінних за 

типом «вхід-вихід». Вхідна змінна величина прий-

мається як характеристика умов роботи ґрунтооб-

робного агрегату, а вихідна величина – сукупність 

параметрів, які визначають безпосередньо агротех-

нічні, енергетичні та техніко-економічні показ-

ники. 

Характер коливань зовнішніх впливів є голов-

ною причиною, що обумовлює зміни вихідних ве-

личин роботи ґрунтообробного агрегату в період 

експлуатації. Під час експлуатації в різних умовах 

при агрегатуванні енергетичного засобу виникає 

необхідність оцінки вихідних величин ґрунтообро-

бних агрегатів у всьому робочому діапазоні заван-

таження по тязі, який визначається не тільки змін-

ною агрофізичних властивостей ґрунту, але й пара-

метрами агрегату із режимами його роботи [2,8]. 

Формулювання цілей статті. Мета статті по-

лягає у теоретичному дослідженні та розробці ма-

тематичної моделі, яка дозволить на основі резуль-

татів оцінки основних параметрів машинно-тракто-

рного агрегату визначати та встановлювати 
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оптимальний склад та режими роботи ґрунтообро-

бного агрегату для Strip-till технології обробітку 

ґрунту, яка дозволить зберегти основний показник 

ґрунту – гумус, під час обробітку та зменшити тра-

вмування ґрунту мінімізуючи механічний вплив на 

нього. 

У зв’язку з високою вартістю техніки інозем-

ного виробництва, метою роботи є також впрова-

дження технології за рахунок виготовлення власної 

техніки, а саме розробка комбінованого ґрунтооб-

робного агрегату для технології Strip-till. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Механічний вплив на ґрунт за промисловою техно-

логією із значною кількістю внесення мінеральних 

добрив призводить не лише до погіршення агрогід-

рологічних властивостей ґрунту та ущільнення ко-

реневмісного шару, а й, втрати продуктивності зе-

мель. 

Перспективним напрямком розвитку земле-

робства в України на сьогодні є раціональне та еко-

логічно чисте використання земель сільськогоспо-

дарського призначення, відтворення їх потенційної 

родючості та захист від ерозійних процесів. 

Стратегічно важливим напрямком землеробс-

тва в Україні є формування матеріально-технічної 

бази для збереження основного показника ґрунту 

під час обробітку. Сьогодні необхідно проводити 

дослідження ґрунтообробних агрегатів, які спрямо-

вані на реалізацію інноваційних ґрунтозберігаючих 

технологій обробітку, які одночасно зберігають ро-

дючість ґрунту [4,6,7]. 

В країні під сільським господарством зайнято 

близько 93% території земель, які мають великий 

потенціал у вирощуванні основних продовольчих 

культур, але проблемою є суттєво високий рівень 

розораності земель, який становить понад 61%, що 

в свою чергу, призводить до втрати потенційної ро-

дючості (рис. 1) [2,5,7]. 

 
Рис. 1. Рівень вмісту гумусу ґрунтів України 

*Джерело: статистичні дані [10] станом на 01.01.2021 р. 

 

Окрім цього, для України є також серйозна 

проблема пов’язана з ерозією ґрунтів. Аналізуючи 

картограму (рис. 2) видно, що він є найвищим в 

світі, та досягає приблизно 63% території країни та 

майже 86% сільськогосподарських угідь [2,6]. 

 
Рис. 2. Рівень розораності земель України 

*Джерело: статистичні дані [10] станом на 01.01.2021 р. 

 

Виходячи з цього, для запобігання втрати по-

тенційної родючості ґрунту необхідно впроваджу-

вати раціональні ґрунтозберігаючі технології обро-

бітку ґрунту, що знижують ерозійні процеси ґрун-

тів, зберігають їхню потенційну родючість, 

підвищують стійкість до посухи і значно зменшу-

ють виробничі витрати, мінімізуючи споживання 

пального. 

Впровадження ґрунтозберігаючої Strip-till тех-

нологій дає можливість зберегти родючий потен-

ціал ґрунту за рахунок зменшення травмування мі-

німальною кількістю технологічних операцій та ма-

ксимальним покриттям рослинними залишками 

(мульчування). 

Технологія Strip-till (рис. 1.3) має на меті ство-

рити простір для оптимального проростання корін-

ної системи рослин, насамперед, з стрижневим ко-

ренем завдяки цілеспрямованому розпушенню саме 
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в місці зростання кореневої системи та, окрім 

цього, прибрати поживні залишки з поверхні над 

рядком, залишаючи при цьому міжряддя, захищені 

мульчою [5,7]. 

 
Рис. 3. Технологічна схема виконання ґрунтообробітку за Strip-till 

*Джерело: сформовано авторами 

 

Міжряддя взаємодіють з розпушеними сму-

гами забезпечуючи процеси обміну речовин, нор-

малізує життєдіяльність організмів та відновлюючи 

родючість ґрунту. Мінеральні і органічні добрива 

вносяться саме туди, де вони найбільше потрібні, 

до кореневої системи рослин [6,7]. 

Впровадження технології Strip-till для України 

дає низку суттєвих основних позитивних переваг: 

 отримання оптимальної структури ґрунту 

перед посівом за рахунок смугового обробітку ґру-

нту спеціальними робочими органами, та вирівню-

вання поверхні поля із застосуванням прикочуючих 

катків; 

 створення оптимально сформованого прос-

тору в місці проростання кореневої системи рослин 

за рахунок розпушування ґрунту і забирання з мі-

сця майбутньої смуги післязбиральних решток та 

відсутності ущільнення ґрунту; 

 захисту від водної та вітрової ерозії, насам-

перед, за рахунок поліпшення структури ґрунту, 

попередження появи дуже мілкого шару ґрунту на 

поверхні поля, а також утримуючих властивостях 

рослинних решток у міжряддях; 

 ефективне підкореневе підживлення рос-

лин на різних глибинах. 

Важливим показником який визначає собою 

родючість ґрунту та водні, механічні і технологічні 

властивості є структура ґрунту. За традиційною 

промисловою технологією вирощування сільсько-

господарських культур (до 5 проходів по одному 

сліду) різко погіршуються агрофізичні властивості 

ґрунту. 

Передпосівний обробіток ґрунту за техноло-

гією Strip-till (рис. 4) є ключовим підготовчим 

етапом до посіву культур. Особливою ознакою та-

кого обробітку ґрунту є те, що він базується на зни-

щенні бур'янів та розпушуванні ґрунту без обер-

тання пласту. 

 
Рис. 4. Загальний вигляд посіву кукурудзи за технології Strip-till 

*Джерело: сформовано авторами 

 

Процес обробітку ґрунту базується на механі-

чному впливі на ґрунт, з метою: розпушування; 

ущільнення; кришіння; вирівнювання поверхні 

поля; підрізання на певній глибині верхнього шару 

ґрунту від бур'янів, зменшення втрати вологи з ґру-

нту та мульчування, створення належних умов для 

якісного закладання насіння та пухкого шару ґру-

нту, що в свою чергу забезпечить сприятливі умови 

для проростання насіння та подальшого його розви-

тку кореневої системи (рис. 5) [2,6,7]. 
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Рис. 5. Загальний вигляд структури ґрунту за технології Strip-till 

*Джерело: сформовано авторами 

 

Ущільнення ґрунту в колії, яка залишається від 

тракторів переважно 5 тягового класу, на глибину 

до 40 см, досягає максимуму оптимальних значень 

для більшості культур, та становлять 1,4..1,5 г/см3 

(в середньому збільшується на 0,20 г/см3 у порів-

нянні з неущільненим ґрунтом), твердість при 

цьому становить 1,97 МПа і вище (збільшується в 

4..5 разів), водопроникність знижується в 4..6 рази 

[2,8]. 

Все більшого застосування в АПК України на-

бувають комбіновані ґрунтообробні агрегати для 

обробітку ґрунту, застосування яких дає позитивні 

результати роботи. Перевагами яких є розширення 

функціональних можливостей використання, ви-

сока продуктивність, економія паливних ресурсів, 

але саме головне – зниження техногенного впливу 

на ґрунт [6]. 

Тензометричні вимірювання ґрунтообробних 

агрегатів із різними тяговими класами енергетич-

них засобів показують зміну енергетичних параме-

трів в умовах їх функціонування. На основі матема-

тичної моделі ґрунтообробного агрегату, можна ви-

значити математичні очікування вихідних величин, 

та режимів роботи із врахуванням вимог технологі-

чного процесу обробітку ґрунту за технологією 

Strip-till, які можна оптимізувати [5,7]. 

Суттєвим фактором є мінімізація проходів ма-

шинно-тракторного агрегату по полю, так як це 

створює тиск на ґрунт що ущільнює його. Пору-

шення структури ґрунту та суттєве його ущіль-

нення, порушення повітряно-водного режиму жив-

лення ґрунту призводять до нерівномірності сходу 

насіння, притуплення утворення кореневої системи 

негативно впливає на врожайність. 

Виходячи з цього, для уникнення основних не-

доліків та збереження потенційної родючості ґрун-

тів країни, пропонуємо розробити конструкцію ґру-

нтообробного агрегату у вигляді стартапу для сму-

гової технології обробітку ґрунту, який має насту-

пні конструктивні особливості: 

1) Ґрунтообробна лапа виконана таким чином, 

що дозволить одночасно за один прохід підрізати 

бур’яни та вносити органічні добрива до кореневої 

системи рослин, тим самим покращуючи доступ 

поживних речовин; 

2) На стійку ґрунтообробної лапи вмонтований 

верхній поверхневий леміш, який зрізає наземну ча-

стину бур’янів та використовується для стабілізації 

руху лапи, на потрібну глибину обробітку ґрунту; 

3) Внесення органічних добрив відбувається 

внутрішньоґрунтово та проводиться перед фрезеру-

ванням ґрунту, що дає можливість якісно та інтен-

сивніше перемішувати його з органічним добри-

вом, а також розпушувати ґрунт, що є важливим 

при впровадженні технології Strip-till. 

4) Компоновка робочих органів дозволяє за 

один прохід ґрунтообробного агрегату виконувати 

всі необхідні технологічні операції за технологією 

Strip-till, при цьому зберігаючи вологу у ґрунті, тим 

самим в подальшому формуючи досить великі вро-

жаї посівів культур. 

5) За допомогою бокових ножів прикочуваль-

ного трубчатого катку, які вмонтовані по краях від-

бувається формування смугу яка піддається обробі-

тку для подальшого посіву культури; 

6) Залучення об’ємного гідроприводу дає мож-

ливість регулювати зміну частоти обертання міша-

лок в резервуарі з добривами, зміну доз подачі доб-

рив до ґрунтообробних лап та зміну частоти обер-

тання ґрунтообробної фрези, за рахунок 

дросельного регулювання. 

Загальний вигляд конструкції комбінованого 

ґрунтообробного агрегату для технології Strip-till 

зображено на рисунку 6.

 
Рис. 6. Загальний вигляд машинно-тракторного агрегату для технології Strip-till 

*Джерело: сформовано авторами 
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Раціональні параметри та режими роботи агре-

гату залежать від визначення необхідної маси та по-

тужності енергетичного засобу і ґрунтообробного 

агрегату, що забезпечить по можливості більше ме-

ханічної енергії по відношенню до необхідних ене-

ргозатрат ґрунту конкретними робочими органами 

для створення необхідної структури оброблюваної 

поверхні ґрунту. 

Визначення оптимальної ширини захвату ґру-

нтообробного агрегату, яка залежить від питомого 

опору, відбувається, як правило, лише під час ста-

лого режиму роботи. При цьому, велика кількість 

ґрунтообробних агрегатів мають декілька робочих 

органів, пов’язаних між собою, що свідчить про 

значну інерційність механічної системи, тому, для 

визначення оптимальної ширини захвату агрегату 

розглядають динамічну систему механічного руху 

[1]. 

При рівномірному русі спроектованого ґрунто-

обробного агрегату по горизонтальній поверхні на 

нього діють наступні сили (рис. 7) [6,7]: 

 сила тяжіння агрегату, (Gагр), Н; 

 тягове зусилля трактора, (Pтр), Н; 

 опір ґрунту переміщення стрілчатої лапи, 

(Pл), Н; 

 опір ґрунту переміщення ґрунтообробної 

фрези, (Рфр), Н; 

 опір ґрунту переміщенню вирівнювальної 

планки (Рплан), Н; 

 опір ґрунту переміщенню прикочуваль-

ного катку, (Рпри.кат), Н. 

 
Рис. 7. Схема дії сил на ґрунтообробний агрегат для технології Strip-till. 

*Джерело: сформовано авторами 

 

В загальному енергетична потужність агрегату 

пропорційна добутку тяговому зусиллю енергетич-

ного засобу на робочу швидкість руху. Маса агре-

гату, яка бере участь в процесі обробітку ґрунту, 

змінюється, тим самим впливає на завантаження 

робочих органів та визначає величину опору [5]. 

Для стійкого виконання технологічного про-

цесу обробітку ґрунту за технологією Strip-till від-

повідно до визначено тягового класу енергетичного 

засобу необхідно визначитись з оптимальною ши-

риною захвату ґрунтообробного агрегату. 

Виходячи з цього, кінематична енергія ґрунто-

обробного агрегату визначається з формули: 

𝑇А =
𝑚𝑎 ∙ 𝑉𝑎

2

2
+

𝐼𝑎 ∙ 𝜔2

2
,               (1) 

де ma – маса комбінованого агрегату, кг; 

Va – швидкість руху комбінованого агрегату, 

м/с; 

Iа – момент інерції обертових частин комбіно-

ваного агрегату, кгм2; 2 – кутова швидкість обер-

тання відносно центру мас, с-1. 

Для забезпечення рівноваги у вертикальній 

площині дія вертикальних складових реакцій ґру-

нту на робочі органи компенсується вагою ґрунто-

обробного агрегату, окрім цього питомий опір ґру-

нту та глибина обробітку ґрунту – постійні. 

Математична розрахункова модель ґрунтооб-

робного агрегату має наступний вигляд: 

𝐹 = {𝑓1(𝑡), … 𝑓𝑗(𝑡), … 𝑓𝑛(𝑡)},            (2) 

𝑌 = {𝑦1(𝑡), … 𝑦𝑗(𝑡), … 𝑦𝑚(𝑡)},           (3) 

де F – вектор вхідних змінних; Y – вектор вихі-

дних змінних; n, m – число сукупності експлуата-

ційних факторів. 

Вхідною величиною в систему «ґрунт-агрегат-

енергетичний засіб» прийнята величина, яка приве-

дена до постійної робочої швидкості руху та тяго-

вому опору ґрунтообробного агрегату, закон розпо-

ділу прийнято нормальним на підставі чисельних 

реалізацій процесів. При великій кількості вхідних 

та вихідних значень, змінність їх в часі або не ста-

ціонарність є відмінною особливістю функціону-

вання ґрунтообробного агрегату [1,2,8]. 

Оцінка законів розподілу вхідних та вихідних 

змінних проводиться за допомогою числових хара-

ктеристик: математичні очікування та дисперсія: 

𝑚𝑦 = ∫ 𝑦 ∙ 𝜑(𝑦)𝑑𝑦 = ∫ 𝑓(𝑥) ∙ 𝜑(𝑥)𝑑𝑥, (4) 

𝐷𝑦 = ∫[𝑓(𝑥) − 𝑚𝑦] ∙ 𝜑(𝑥)𝑑𝑥,          (5) 

де (y), (x) – ймовірність щільності розподілу 

відповідного вхідного та вихідного показника; 

y = f(x) – детермінована функція зв’язку. 

Особливо важливою умовою ефективної екс-

плуатації машинно-тракторного агрегату є оптима-

льно-правильний підбір агротехнічних допустимих 

швидкостей руху для вибраного прийому обробітку 

та із врахуванням стану ґрунту і найбільш повної 

реалізації номінальної потужності двигуна енерге-

тичного засобу [8]. 

Визначення діапазону математичних очіку-

вань робочих швидкостей руху машинно-трактор-

них агрегатів визначається із результатів агротехні-

чною оцінки враховуючи вимоги якості виконання 

технологічного процесу обробітку ґрунту. 

Робоча швидкість руху енергетичного засобу 

залежить від коефіцієнту використання зчіпної ваги 

та інших показників, з високим ступенем точності, 

які визначається шляхом апроксимації експлуата-

ційних значень швидкості енергетичного засобу по 

передачам. 

Виходячи з цього швидкість руху машинно-
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тракторного агрегату визначається з формули: 

𝑉р =
𝑁н ∙ 𝜆𝑁 ∙ 

тр
∙ 

𝛿

𝐺тр ∙ (𝜑 + 𝑓)
,

км

год
                   (6) 

де Nн, λN – відповідно номінальна потужність 

двигуна трактора і коефіцієнта використання; 

тр – ККД трансмісії трактора;  - математичне 

очікування коефіцієнта використання зчіпної ваги 

трактора, яка визначається за формулою: 

𝜑 =
𝑃гк

𝐺тр

, кг                            (7) 

Gтр – експлуатаційна вага трактора, кг; 

 – коефіцієнт опору кочення трактора. 

Для висвітлення зміни поточних математич-

них очікувань тягового зусилля на гаку енергетич-

ного засобу в залежності від робочої швидкості 

руху при агрегатуванні із різними агрегатами засто-

совуємо рівняння другого порядку: 

𝑃гк = 𝑃0 ∙ [1 + 𝜀0 ∙ (𝑉р
2 + 𝑉0

2)], Н         (8) 

де Pгк, Р0 – відповідно математичне очікування 

тягового зусилля на гаку енергетичного засобу при 

швидкості руху V2
р і V0; 0 – коефіцієнт, що врахо-

вує приріст тягового опору при збільшенні робочої 

швидкості руху машинно-тракторного агрегату. 

Динамічний вплив P робочих органів агрегату 

із ґрунтом та його кінцевою масою mn за час t пові-

домляє про швидкість руху V: 

𝑃 ∙ ∆𝑡 = ∆𝑚𝑛 ∙ 𝑉,                           (9) 

Виходячи з рівняння (9) середня величина тя-

гового опору Р буде пропорційна квадрату швидко-

сті руху агрегату, так як маса ґрунту, яка піддається 

впливу робочого органу в одиницю часу, пропор-

ційна швидкості руху. Рівняння руху при умові ста-

лої роботи агрегату, із зміною швидкості руху від 0 

до V поступово, при цьому забезпечуючи неперер-

вний прохід робочого органу через ґрунту: 

𝑃 = ∆𝑚𝑛 ∙
𝑑𝑉

𝑑𝑡
,                              (10) 

Основним оцінюючим показником використо-

вується математична величина очікування витрати 

пального двигуном енергетичного засобу, яка ви-

значає потрібну потужність для заданого техноло-

гічного процесу обробітку. 

При цьому, виходячи із рівняння (10) витрати 

потужності на обробіток ґрунт, визначається з фор-

мули: 

𝑁 = 𝑃 ∙ 𝑉 = ∆𝑚𝑛 ∙ 𝑉 ∙
𝑑𝑉

𝑑𝑡
= ∆𝑚𝑛 ∙

𝑉2

2
,    (11) 

Виходячи з цього, поєднуючи рівняння (1-11) 

буде описуватись фізична сутність процесу обробі-

тку ґрунту. 

Результати випробування агрегатів показали, 

що застосовуючи до реальних умов роботи ма-

шинно-тракторного агрегату витрата палива дви-

гуна енергетичним засобом є взаємозв’язок між 

ширини захвату агрегату, глибини агрегату та шви-

дкості руху [5,8]. Апроксимація цього має наступ-

ний вигляд: 

𝐺п = 𝐺то + 𝐸0 ∙ 𝐵р ∙ ℎ ∙ 𝑉р
2, г/с            (12) 

де Gто – математичне очікування витрати па-

лива на самопересування агрегату та витрати в пе-

редавальних механізмах системи, г/с; 

h – математичне очікування глибини обробітку 

ґрунту, м; Eo – коефіцієнт пропорційності, що вра-

ховує вплив стану ґрунту, параметрів трактора та 

типу робочих органів ґрунтообробного агрегату 

при інтенсивності приросту витрати палива двигу-

ном енергетичного засобу від збільшення Bр, Vр і h. 

Виходячи з цього, отриманий вираз представ-

ляє собою енергетичну характеристику ґрунтооб-

робного агрегату в цілому при впливі його на ґрунт. 

Аналіз рівняння говорить про те, що величина 

пропорційна затратам палива на корисну роботу 

ґрунтообробного агрегату і обернено пропорційна 

коефіцієнту приросту витрати пального, глибині 

обробітку ґрунту та квадрату робочої швидкості 

руху машинно-тракторного агрегату [6]. 

Відповідно до цього, робоча ширина захвату 

ґрунтообробного агрегату для агрегатування із ене-

ргетичним засобом визначається за формулою: 

𝐵р =
𝐺т 𝑚𝑎𝑥 − 𝐺п

𝐸𝑜 ∙ ℎ ∙ 𝑉𝑃 𝑚𝑎𝑥
2 ,                      (13) 

Виходячи з цього, після перетворення рів-

няння (15), отримуємо рівняння для визначення 

продуктивності ґрунтообробного агрегату: 

𝑊 =
𝐺т 𝑚𝑎𝑥 − 𝐺п

𝐸𝑜 ∙ ℎ ∙ 𝑉𝑝 𝑚𝑎𝑥

,                    (14) 

Витрати пального двигуна енергетичного за-

собу можна розділити на дві складові: продуктивна 

складова – витрачаються на корисну роботу руху 

ґрунтообробного агрегату; не продуктивні – втрати, 

на самопересування ґрунтообробного агрегату та 

втрати в передавальних механізмах системи [6].  

Витрати пального двигуном по першій складо-

вій, на переміщення ґрунту і пропорційній величині 

її обсягу та отриманому прискоренню, отримуємо 

вираз: 

𝐺пс = 𝐸0 ∙ 𝐵р ∙ ℎ ∙ 𝑆 ∙
𝑉р

𝑡
= 𝐸0 ∙ 𝑉п ∙ 𝑎𝑛

= 𝐸0 ∙ 𝑃 ∙
𝑉𝑛

𝑚𝑛

,
г

с
                       (15) 

де Vп, mn – відповідно величина обсягу та маси 

обробного ґрунту; an – величина прискорення, оде-

ржуваного ґрунтом під час обробітку. 

Витрати пального двигуна по другій складовій, 

визначаються із виразу: 

𝐺2 = 𝐶𝑜 ∙ 𝑓𝑎 ∙ (𝐺тр + 𝐺а), г/с                (16) 

де Co – коефіцієнт пропорційності, що врахо-

вує вплив сили опору кочення агрегату на величину 

витрат палива для його переміщення; fa – коефіці-

єнт опору кочення агрегату; Gа – експлуатаційна 

вага ґрунтообробного агрегату, кг. 

Виходячи з аналізу виразів (13) і (14) бачимо, 

що величина непродуктивних енерговитрат на 

ґрунт пропорційна експлуатаційній масі ґрунтооб-

робного агрегату в цілому, а витрати палива на ко-

рисну роботу пропорційні тяговому опору, по від-

ношенню до щільності ґрунту. 

Витрата палива, ґрунтообробного агрегату на 

одиницю площі, яка піддається обробітку визнача-

ється за формулою: 

𝑔га =
𝐺п

𝐵р + 𝑉р

+ 𝐸𝑜 ∙ ℎ ∙ 𝑉р,              (17) 
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Виходячи з рівнянь (13-17) слідує, що пріори-

тетним шляхом підняття продуктивності, відпо-

відно і зниження витрат палива є зменшення витрат 

пального на пересування ґрунтообробного агре-

гату, глибини обробітку ґрунту і застосування ро-

бочих органів агрегату з меншим питомий тяговим 

опором, а також не менш важливим є збільшення 

завантаження енергетичного засобу по тязі, за до-

помогою збільшенні ширини захвату ґрунтооброб-

ного агрегату при зниженні робочої швидкості руху 

ґрунтообробного агрегату. 

В якості головного показника машинно-трак-

торного агрегату пропонуємо використати зна-

чення коефіцієнта корисної дії ґрунтообробного аг-

регату, що характеризує частку енерговитрат, за-

трачену агрегатом на корисну роботу, від загальної 

величини. Коефіцієнт корисної дії ґрунтообробного 

агрегату визначається згідно із рівнянням: 


а

=
𝐺𝑔 − 𝐺2

𝐺тн

=
𝐸𝑜 ∙ 𝐵р ∙ ℎ ∙ 𝑉р

𝐺тн

,         (18) 

Моделювання процесу роботи ґрунтооброб-

ного агрегату може бути успішна реалізована при 

обґрунтуванні раціонального складу та режимів ро-

боти причіпних машинно-тракторних агрегатів, так 

як на вході приймається величина наведеного тяго-

вого опору ґрунтообробного агрегату. 

Висновки. Підводячи підсумки, можна ска-

зати, що конструкція запропонованого ґрунтообро-

бного агрегату в загальному за один робочий про-

хід виконує всі необхідні операції для передпосів-

ного обробітку ґрунту за технологією Strip-till: 

формує смуги для посіву та розпушує ґрунт з одно-

часним змішуванням рослинних залишків із ґрун-

том; локально вносить органічні добрива до коре-

невої системи рослини, тим самим покращуючи до-

ступ поживних речовин; створює якісне насіннєве 

“ложе” на потрібну глибину обробітку; обробляє 

ґрунт без перевертання пласту, тим сам зберігаючи 

вологу та гумус у ґрунті. 

Окрім цього, математична модель дозволить 

на основі результатів оцінки основних параметрів 

машинно-тракторного агрегату визначати та вста-

новлювати оптимальний склад та режими роботи 

ґрунтообробного агрегату для технології Strip-till. 

Математичні залежності, дозволяють проаналізу-

вати застосування тягових агрегатів на базі енерге-

тичних засобів із різними параметрами під час ви-

конання обробітку ґрунту стосовно до реальних 

умов експлуатації. 
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Аннотация 
Значительный рост количества случаев заболевания на диффузный токсический зоб в Украине при-

водит к увеличению количества операций на щитовидной железе. Одним из вероятных осложнений при 

выполнении тиреоидных операций является послеоперационная гипокальциемия. В нынешнее время чет-

ких рекомендаций по профилактике развития послеоперационной гипокальциемии у пациентов проопери-

рованных по поводу диффузного токсического зоба нет. В связи с этим остается актуальным вопрос о 

проведении исследований и изучения методов её профилактики. Цель данного исследования: разработка 

и внедрение в клиническую практику средств предупреждения послеоперационной гипокальциемии среди 

пациентов прооперированных по поводу диффузного токсического зоба. Материалы и методы. В работе 

представлены результаты исследования 77 больных с диффузным токсическим зобом которые были про-

оперированы в хирургическом отделении ГНУ «НПЦ ПКМ» ГУД. На момент оперативного вмешательства 

все пациенты были в эутиреоидном состоянии на фоне приема тиамазола в дозе от 5 мг/сут до 30 мг/сут. 

Результаты. По макету исследования и результатам определения уровня АТ к рецепторам ТТГ пациенты 

поделены на 2 группы: I группа – пациенты с болезнью Гревза (57 человек), II группа – пациенты с болез-

нью Пламмера (20 человек). В первой группе были выполнены оперативные вмешательства в объеме ти-

реоидэктомия. Во второй группе выполнено 12 тиреоидэктомий и 8 гемитиреоидэктомии. Обоим группам 

пациентов на дооперационном этапе, за 10-14 дней до операции, были назначены препараты кальция в 

дозе 1 грамм/день. За 7 дней до операции дозу увеличивали до 2 грамм/день. После окончания оператив-

ного вмешательства внутривенно капельно вводили 60 мл (600 мг) кальция глюканат на 400 мл. физиоло-

гического раствора, а на следующее утро – 40 мл (400 мг) на 400 мл физиологического раствора. На сле-

дующий день после операции пациентам назначали прием препаратов кальция в дозе 3 грамма/день с по-

степенным уменьшением дозы. Скорость снижения дозы корегировалась на основании жалоб пациента, 

наличием или отсутствием клинических признаков гипокальциемии и уровнем кальция ионизированного 

в крови (при необходимости). Обязательными этапами исследования были определение уровня кальция 

ионизированного в крови на дооперационном этапе и через 2 дня после операции. По результатам лабора-

торных исследований уровень кальция ионизированного на дооперационном этапе был на уровне верхней 

границы нормы а в некоторых случаях и выше неё. В послеоперационном периоде отмечалась четкая тен-

денция к снижению уровня кальция не смотря на профилактические меры. Лабораторно подтверждено 

снижение уровня кальция ниже референтных значений в 5 случаях. Клинические проявления гипокальци-

емии выявлены у 2 пациентов. Стойкого гиперпаратиреоза в исследуемых группах выявлено не было. Вы-

воды. Профилактическое назначение препаратов кальция пациентам с установленным диагнозом диффуз-

ный токсический зоб на предоперационном и в послеоперационном периодах значительно уменьшает ве-

роятность развития послеоперационной гипокальциемии. Рутинный контроль уровня ионизированного 

кальция в крови после операции способствует раннему выявлению и своевременной коррекции клиниче-

ских симптомов гипокальциемии. 

Abstract 

A significant increase in the number of cases of diffuse toxic goiter in Ukraine leads to an increase in the 

number of surgical interventions on the thyroid gland. One of the probable complications when performing thyroid 

operations is postoperative hypocalcemia. At present, there are no clear recommendations for preventing the de-

velopment of postoperative hypocalcemia in patients undergoing surgery on diffuse toxic goiter. In this regard, the 

issue of conducting research and studying the methods of its prevention remains relevant. The purpose of this 

https://orcid.org/0000-0001-5553-5377
https://orcid.org/0000-0001-5553-5377


Slovak international scientific journal # 61, (2022) 17 

study was to develop and implement clinical interventions for the prevention of postoperative hypocalcemia among 

patients operated on DTG. Materials and methods. The paper presents the results of a study of 77 patients with 

diffuse toxic goiter that were operated in Scientific department minimally invasive surgery State institution of 

Science «Research and Practical Center of Preventive and Clinical Medicine» State Administrative Department. 

At the time of operative intervention, all patients were in euthyroid condition with doses of 5 mg / day to 30 mg / 

day receiving tiazolone. Results. According to the model of the study and the results of determining the level of 

AT to the TG receptors, the patients were divided into 2 groups: Group I - patients with Graves' disease (57 people), 

Group II - patients with Plummer's disease (20 people). In the first group, surgical intervention was performed in 

the volume of thyroidectomy. In the second group, 12 thyroidectomies and 8 hemithyroidectomies were per-

formed. Due to the technique used, the visualization of the pterygoid glands has been greatly simplified and the 

probability of their accidental removal has decreased significantly. For both groups of patients at the preoperative 

stage, 10-14 days before surgery, calcium preparations were administered at a dose of 1 gram per day. At 7 days 

before surgery, the dose was increased to 2 grams per day. After the surgical intervention, 60 ml (600 mg) of 

calcium glucanate was injected intravenously into 400 ml of saline solution, and 40 ml (400 mg) per 400 ml of 

physiological saline for the next day. The day after the operation, patients were prescribed calcium supplements 

at a dose of 3 grams per day with a gradual reduction of the dose. The rate of dose reduction was adjusted on the 

basis of patient complaints, the presence or absence of clinical signs of hypocalcemia and the level of calcium 

ionized in the blood (if necessary). The obligatory stage of the survey was the determination of the level of ionized 

calcium in the blood at the preoperative stage and 2 days after the operation. According to the results of laboratory 

studies, the level of calcium ionized at the preoperative stage was at the level of the upper limit of norm and in 

some cases and above it. In the postoperative period, there was a clear tendency to decrease the level of calcium 

ionized in the blood despite the preventive measures. Laboratory confirmation of a decrease in calcium levels 

below the reference values in 5 cases. Clinical manifestations of hypocalcemia are found in 2 patients. Sustained 

hypoparathyroidism was not detected in the studied groups. Conclusions. Prophylactic administration of calcium 

preparations to patients with an established diagnosis of diffuse toxic goiter in the preoperative and postoperative 

periods significantly reduces the likelihood of postoperative hypocalcemia. Routine monitoring of the level of 

ionized calcium in the blood after surgery contributes to the early detection and timely correction of the clinical 

symptoms of hypocalcemia. 

Ключевые слова: щитовидная железа, диффузный токсический зоб, кальций ионизированный, по-

слеоперационная гипокальциемия, эутиреоз. 

Keywords: thyroid gland, diffuse toxic goiter, calcium ionized, postoperative hypocalcemia, euthyroidism. 

 

На сегодняшний день одним из самых распро-

страненных аутоиммунных заболеваний щитовид-

ной железы (ЩЖ) является диффузный токсиче-

ский зоб (ДТЗ). Его основной характеристикой яв-

ляется гиперсекреция тиреоидных гормонов [1, 2, 

3]. По данным литературы за последние 5 лет в 

Украине отмечается увеличение количества эндо-

кринных заболеваний на 13% а количество впервые 

зарегистрированных случаев заболевания на тирео-

токсикоз ежегодно увеличивается на 5% [1, 2, 3]. 

Основным методом лечения ДТЗ является кон-

сервативная терапия с длительным использованием 

антитиреоидных препаратов (на протяжении 1 – 1,5 

лет) с оценкой вероятности наступления ремиссии. 

При ее отсутствии проводится радиойодтерапия 

или оперативное вмешательство [2, 3, 5]. 

В случаях установления диагноза ДТЗ и при 

дальнейшем его лечении обязательно исследуется 

уровень антител к рецепторам тиреотропного гор-

мона (АД к рец. ТТГ) который играет решающую 

роль в выборе тактики дальнейшего лечения объ-

ема оперативного вмешательства [2, 3]. В случае 

обнаружения низкого (<1,8 (0,55) Ед/л) уровня АД 

к рец. ТТГ и узлового зоба (по данным ультразву-

ковой диагностики (УЗИ)) консервативная антити-

реоидная терапия будет малоэффективной и дли-

тельное консервативное лечение не позволит до-

стигнуть стойкой ремиссии (болезнь Пламмера). В 

зависимости от результатов УЗИ пациенту предла-

гается выполнение гемитиреоидэктомии (при одно-

стороннем поражении ЩЖ узловой патологией) 

или тотальной тиреоидэктомии (при двустороннем 

поражении). 

В связи с большой вероятностью рецидива за-

болевания при выявлении высокого уровня АД к 

рец. ТТГ (болезнь Грейвза) по данным современ-

ных взглядов и по мнению большинства междуна-

родных экспертов в области лечения тиреоидной 

патологии необходимо выполнять оперативное 

вмешательство в объеме тиреоидэктомия. 

При выполнении тиреоидэктомии существует 

риск возникновения ряда послеоперационных 

осложнений одним из которых является послеопе-

рационная гипокальциемия. Этиологическими фак-

торами этого явления могут быть низкая доопера-

ционная концентрация 25-гидроксивитамина D 

(25(OH)D), пожилой возраст пациента и тиреоток-

сикоз с повышенным ремоделированием костей 

(синдром «голодных костей») [1, 2, 4]. По данным 

разных авторов транзиторная послеоперационная 

гипокальциемия встречается в 0,9-68% случаев и 

частота ее возникновения значительно больше у па-

циентов с ДТЗ по сравнению с пациентами, проопе-

рированными по поводу другой тиреоидной пато-

логии [3, 4]. При ДТЗ повышенный метаболизм в 

некоторых случаях может включать повышенный 

метаболизм костной ткани в сочетании с быстрым 

ремоделированием костей даже при достижении 

эутиреоза и его длительной поддержке тиреостати-

ческой терапией. Таким образом, пациенты, пере-

несшие оперативное вмешательство по поводу 
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ДТЗ, в большей степени подвержены послеопера-

ционной гипокальциемии за счет нарушения ком-

пенсаторных механизмов кальциевого обмена. 

Цель исследования 

Разработка и внедрение в клиническую прак-

тику средств предупреждения послеоперационной 

гипокальциемии среди пациентов, прооперирован-

ных по поводу ДТЗ. 

Материалы и методы исследования. 

В структуру данного исследования были вклю-

чены 77 пациентов с ДТЗ прооперированных в хи-

рургическом отделении ГНУ «НПЦ ПКМ» ГУД. В 

исследуемые группы не были включены пациенты 

с сопутствующими заболеваниями паращитовид-

ных желез. 

У всех пациентов диагноз ДТЗ был подтвер-

жден серийными определениями тиреоидных гор-

монов. На момент операции функция почек не была 

нарушена, что подтверждают нормальные показа-

тели уровня мочевины и креатинина в крови. Всем 

пациентам на госпитальном этапе проводилось ру-

тинное ультразвуковое исследование ЩЖ, а при 

необходимости – тонкоигольная аспирационно-

пункционная биопсия (ТАПБ) узлов. 

Результаты 

Все пациенты разделены на 2 группы: I группа 

– пациенты с болезнью Грейвза (57 человек), II 

группа – пациенты с болезнью Пламмера (20 чело-

век). Возраст пациентов составлял от 23 до 71 года 

(результаты приведены в таб.1). 

Анамнез заболевания ДТЗ – от 3 месяцев до 11 

лет. 

В период подготовки к оперативному лечению 

все пациенты принимали тиамазол в дозах от 5 

мг/сут до 30 мг/сут в результате чего на момент опе-

ративного вмешательства у всех пациентов достиг-

нут эутиреоидный статус. 

 

Таб. 1. 

Сравнительная характеристика групп пациентов 

 
I группа 

(болезнь Грейвза) 

II группа 

(болезнь Пламмера) 

Количество случаев 57 20 

Женщины/мужчины 51/6 15/5 

Средний возраст 43,4±14,65 54,5±11,71 

Объем оперативного вмешательства (тиреоидэкто-

мия/гемитиреоидэктомия) 
57/0 12/8 

 

Из приведенной таблицы видно, что подавля-

ющее большинство (88%) пациентов составили 

женщины. По результатам анализа на АТ к рец. 

ТТГ в I группу вошли 57 пациентов (74%), которым 

в 100% случаев было выполнено оперативное вме-

шательство в объеме тиреоидэктомия. Ко II группе 

отнесены 20 случаев (26%), в которой в 8 случаях 

выполнено оперативное вмешательство в объеме 

гемитиреоидэктомия (при условии одностороннего 

узлового зоба), а в 12 случаях – тиреоидэктомия 

(мультифокальное поражение обеих частиц щито-

видной железы). Оперативные вмешательства вы-

полнялись по экстрафасциальной методике с обяза-

тельной визуализацией всех четырех паращитовид-

ных желез и возвратных гортанных нервов. 

В предоперационном периоде и через 2 суток 

после операции обязательным этапом было иссле-

дование уровня ионизированного кальция (Са++) в 

крови (референтные значения нормокальциемии 

составляли 1,05-1,32 ммоль/л). 

 Всем пациентам на дооперационном этапе 

были назначены препараты кальция по схеме: 

За 10-14 суток до операции – 1 г/день 

За 7 суток до операции – 2 грамма/день 

С 1-го послеоперационного дня – 3 

грамма/день с постепенным уменьшением дозы под 

контролем уровня Са++ в крови и наблюдением за 

возможным развитием клинических симптомов ги-

покальциемии. 

Кроме того, в 1-ые послеоперационные сутки 

внутривенно вводилось 60 мл (600 мг) кальция глю-

каната на 400 мл физиологического раствора, а на 

следующие сутки - 40 мл (400 мг) на 400 мл физио-

логического раствора. 

Результаты лабораторных исследований пред-

ставлены в таблице 2. 

 

Таб. 2. 

Лабораторные показатели в исследуемых группах 

 
I группа 

(М±m) 

II группа 

(М±m) 

Уровень Са++ в крови до операции (средний уровень±стандартное 

отклонение) 
1,26 ± 0,03319 1,26 ± 0,00257 

Уровень Са++ в крови через 2 суток после операции (средний уро-

вень±стандартное отклонение) 
1,13 ± 0,00237 1,15 ± 0,03327 

Послеоперационная гипокальциемия 

(с/без клинических проявлений) 

5 

(2/3) 
0 
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По результатам лабораторных исследований 

на дооперационном этапе уровень Са++ в крови у 

пациентов был на уровне верхненормальных значе-

ний, а в некоторых случаях и выше верхнего пре-

дела нормы референтных значений. 

В послеоперационном периоде, по данным ла-

бораторных исследований, отмечалась четкая тен-

денция снижения уровня Са++ в крови, несмотря на 

прием препаратов кальция в больших дозах. Сле-

дует отметить, что по данным лабораторных иссле-

дований снижение уровня кальция ниже референт-

ных значений выявлено у 5 больных. Клинические 

проявления гипокальциемии в виде парестезий воз-

никли у 2 из них. После назначения витамина D в 

течение 2-4 суток явления парестезий прошли у 

обоих пациентов. Стойкого гипопаратиреоза не 

возникло ни в одном из случаев. 

Вывод. 

Профилактическое назначение препаратов 

кальция пациентам с установленным диагнозом 

диффузный токсический зоб на предоперационном 

и в послеоперационном периодах значительно 

уменьшает вероятность развития послеоперацион-

ной гипокальциемии. Рутинный контроль уровня 

ионизированного кальция в крови после операции 

способствует раннему выявлению и своевременной 

коррекции клинических симптомов гипокальцие-

мии. 
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Анотація 

В умовах, коли кероване арт-ринком contemporary art уніфікується у патерн public art, а критичну тео-

рію пристосовано до інтересів неоліберального капіталізму у якості посткритики, толерантної до куль-

туріндустріальної ідеології, серед незаангажованих аналітиків посилюється спротив комодифікації твор-

чої свідомості з метою запобігання колапсу цивілізаційного культуротворення. Постулати трансценден-

тальної естетики та критичної теорії соціальної філософії франкфуртців залишаються актуальними в 

протидії технократичній розсудливості інструментальної свідомості. 

Abstract 

Under the conditions when art-market-managed contemporary art is unified into a public art pattern, and when 

critical theory has been adapted to serve the interests of neoliberal capitalism as post-critique tolerant to the ideol-

ogy of culture industry, uninvolved analysts are increasingly opposed to the commodification of creative con-

sciousness in order to avoid the collapse of civilizational culture-formation ability. The postulates of transcendental 

aesthetics and the critical theory of social philosophy of the Frankfurt school remain relevant in counteracting the 

technocratic prudence of instrumental consciousness. 

Ключові слова: культурна індустрія, contemporary мистецтво, глобалізований паблік-арт, посткри-

тика, свобідний час. 

Keywords: cultural industry, contemporary art, global public art, post-critique, free time. 

 

Від початку двохтисячних років теоретики ак-

тивно обговорюють «соціополітичний поворот» та 

дизайнізацію сучасного мистецтва, яке, за висло-

вом Гела Фостера, перетворилося на банальну 

франшизу; не залишають осторонь й позицію 

Девіда Джозеліта, заявлену спочатку у лекційному 

курсі Інституту мистецтв Нью-Йоркського універ-

ситету, а потім роз’яснену в книзі «Після ми-

стецтва», де автор обстоює думку, що в глобалізо-

ваному світі більше не існує автономного унікаль-

ного мистецтва, позаяк самі митці, поводячи себе 

ніби пошукові системи, переформатують «за-

старілі» змісти й форми так, що візуальне ми-

стецтво, циркулюючі транскультурними шляхами 

мов грошова волюта, створюється на базі «естетики 

мереж» з використанням «еспістемології пошуку», 

апропріації, фрагментації документальних патернів 

та пере-структурації минулого досвіду, аби бути 

поширеним й питомим товаром на вільному арт-

ринку [1, с. 56–58]. Вже традиційно естетику «пост-

ідентичності», з якою не погоджувався Г. Бельтинг, 

єднають з політикою, досліджуючи популярну 

культуру в контексті капіталістичного арт-бізнесу, 

або ринкових посткапіталістичних відношень, змо-

дельованих у віртуальному світі, як то маніфестує 

збірка «Мистецтво як бунт: мислення політики че-

рез іманентну естетику» [2]. Та в якій спосіб не 

визначали б посткритику в аспекті теорій та прак-

тик сучасності, більшість аналітиків схильна вва-

жати, що критична думка сьогодні «повинна діяти 

всюди в інституційних структурах, щоб відповідати 

дедалі складнішій інституційності неоліберального 

капіталізму», охоплюючи «різні мистецьки сфери 

та форми культурної артикуляції як трансфор-

маційної сили, що постійно виявляє складові межі 

самої критики» [3, с. 2, 43]. Головна проблема в 

тому, що незалежно від критики мистецтво, існу-

ючи за законами глобалізованого ринку, тепер з’яв-

ляється у світ саме як товар, втрачаючи сутнісну 

свободу й регіональну ідентичність, позаяк комо-

дифікований «пост-етнічний» митець «позбав-

ляється концепції автентичності» і адаптує ма-

совізовану парадигму паблік-арт (Г. Бельтінг) [4]. 

Тому П. Бурдьє та Л. Вакан визнають контемпо-

рарну глобалізовану творчість нічим іншим як ре-

зультатом символічного насилля з боку культурної 

колонізації символічного імперіалізму, підкреслю-

ючи у візуальних практиках репресивний тиск під 

камуфляжом квазі-модернізації, що водночас реду-

кує неповторний досвід історичного авангарду, 

змушуючи митців ігнорувати власну унікальність у 

сервільному бажанні догоджати вимогам арт-

бізнесу [5]. Відповідно, спираючись на соціологію 

культури П. Бурдьє, канадський аналітик Марк 
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Леже дотепно критикує неоліберальний технокра-

тичний активізм і візуальні практики, застосовуючи 

анамнез «Discourse of the Hysteric» [6], бо надто ка-

тастрофічною опиняється викривлена постправдою 

ситуація, нагадуючи визначення Ж. Бодрійяром 

«реальності без оригіналу та реальності». Через те 

лояльна до індустрії посткультури критика, або 

черговій її гібрид «посткритика», все частіше 

викликає занепокоєння у незаангажованих 

аналітиків, як от в Джона Гранта, який 2014 року 

видає статтю з симптоматичною назвою «Кінець 

критики? Ідеологія як реплікація за Адорно та 

Джеймісоном» [7], де з сучасних соціокультурних 

вимог до критичної думки розглянув теорії двох го-

ловних мислителів франкфуртської школи, акцен-

туючи увагу на ідеології постмодерністської куль-

туріндустрії, що визначає особливості сучасних 

політики, філософії й культури. Грант адаптує 

марксистську традицію критики ідеології, зокрема 

коли тлумачить колективні політичні дії в Нью-

Йорку у вересні-листопаді 2011 року, що увійшло в 

історію як рух «Occupy Wall Street» — OWS, 

підтриманий у 82 країнах світу. Він стверджує, що 

акції протесту, ініційовані опозиційною до системи 

капіталістичного споживацтва організацією 

митців, науковців і громадських діячів Adbusters 

Media Foundation, вкладаються в контекст класич-

них роз’яснень стосовно утопічних уявлень 

натовпу, керованого популістською ідеологією мас, 

навіть коли вони спрямовані проти реальних зло-

чинів фінансової еліти. Тому теперішні ситуації ма-

сових акцій та глобальних фінансових криз потре-

бують прискіпливого вивчення з позицій Ф. 

Джеймісона та Т. Адорно, позаяк саме ці фахівці є 

найбільш корисними в умовах постмодернізму та 

мультинаціонального капіталізму. Маніпулятивна 

пропаганда посткультури від зламу міленіумів у по-

силеному режимі насаджується транснаціональним 

капіталом, що культивує масову свідомість сучас-

ної цивілізації, впроваджуючи «кристалізацію гро-

мадської думки», відповідно до технологій public 

relations Е. Бернейза [8], і це руйнує сутнісні гли-

бини творчої людини, яка починає оперувати ін-

струментальною свідомістю, скрізь поширюючи 

«винахідницькі» арт-провокації, закликаючи сус-

пільство мислити концептуально, перформативно, 

жестуально висловлювати власне сприйняття про-

блем повсякденного буття та використовувати ак-

тивізм формою революційного протесту. Подібну 

participatory-модель соціополітичного активізму, як 

«нескінченої історії спроб колективного переосми-

слення мистецтва», досліджувала Клер Бішоп, кон-

статуючи, що таку утопічну модель з 1990-х років 

можна зустріти в багатьох регіонах світу, де ми-

стецтво залишає майстерні з метою розчинитися у 

щоденному бутті, трансформуватися у соціальні ак-

ції, отримуючи різні дефініцій, від соціально заан-

гажованого комунікативного до експерименталь-

ного інтервенціоністського participatory art, або col-

laborative art, перетворюючи арт-виробництво на 

товаро-виробництво довгострокового проекту «з 

незрозумілим початком і кінцем», але парадокси 

активізму пов’язані з парадоксами колективізації 

мистецтва 1920-х років [9, с. 2–3, 41–52]. 

Відповідно і в Україні з комфортом почуваються 

адепти візуальних практик, апологети активізму 

(достатньо згадати осінню акцію 2021 року «На ак-

ваторії заводу купатися було заборонено» в Київсь-

кому арт-центрі «М17» за результатами схем джен-

трифікації) і неоавангардного руху, яких підтримує 

приватний капітал, приватні галереї, ангажовані ку-

ратори, котрі воліють не знати концепції Петера 

Бюргера стосовно «провалу проекту авангарду», 

але вони на ділі обізнані в тому, що, згідно до-

сліджень Андреа Фрейзера, найвпливовішим арт-

ринок є у країнах з найбільшим розривом у доходах 

олігархів і збіднілого населення. А найгіршим є те, 

що опозиційну думку оприлюднити в тих мас-медіа 

немає можливості, тоді як в розвинутих країнах це 

не є проблемою. Так, критик і куратор з Йоганнес-

бургу Бренден Грей, поділяючи позиції Ф. 

Джеймісона, відверто називає contemporary митців 

небезпечними блазнями, акцентуючи їхнє неба-

жання дієвого впливу на соціальні відносини, 

оскільки боротьба поглинається грою, а «мільйони 

людей залишаються рабами монопольного 

капіталізму»: «Як митець, ви маєте змогу без-

корисливо гратись з ідеєю критичності та прикида-

тися, що певний час тримаєтесь ідей художнього 

авангарду»; це «дозволяє вам уникати кластер 

марксистських думок і вважати, що такі проблеми, 

як бідність, руйнування екосистеми, несправед-

ливість, нерівність — лише проблеми способу 

життя», та якщо «модерністи мали змогу ставити 

великі питання, хоч їх досягнення було затьмарено 

помилками», то у пост-історичну добу арт-прак-

тиків хвилює виключно консюмеризм, ніби вони у 

супермаркеті, а суто авангардний наратив давно 

втратив сенс, але таке «інституціоналізоване ми-

стецтво, "критичне" чи ні, є товарним фетишиз-

мом» [10, с. 171, 172]. 

Тим не менше, не лише західноєвропейські 

аналітики б’ють тривогу, споглядаючи ентропію 

цивілізаційної культури; на пострадянських обши-

рах так саме запитують: «Чому музеї та галереї 

більше орієнтовані на contemporary art, а не на тра-

диційну естетику?»; і резюмують: «нас переконали, 

що традиційна естетика померла», відповідно, «про 

contemporary art йдеться набагато більше, ніж про 

традиційне мистецтво. Маємо класичний приклад 

маніпуляції: нас переконують в тому, що не узгод-

жується з нашими принципами, але це все-таки 

приймається» [11]. І такий творчий популізм 

соціополітичних поворотів не має відношення до 

справжнього мистецтва, того, що під надійним за-

хистом трансцендентальної естетики, де почуття є 

єдиним аргументом істинного мистецтва, а 

свобідний час, як рухомий образ вічності, є формою 

суспільного багатства, і він має своєю нервовою си-

стемою ті самі витончені духом почуття; й адепти 

цієї немодної нині філософії продовжують за-

певняти сучасника: «суть не в фактах, які можна як 

завгодно інтерпретувати, а в іншому, коли 

нинішній псевдо-інтелігент ˂...˃ насправді по-

вністю ідеологізований, ангажований, і служить, 

хоч його ніхто не наймав... І не варто все валити на 
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систему. Підлість — власна, кровна, своєю ж зали-

шається, системи змінюються, а результат той 

самий», «банальне і пласке життя вимагає і народ-

жує банальні і погані теорії. Маркс застарів не в 

теорії — ˂...˃ тепер вона працює як годинник, 

відлічуючи останні години людства...» [12, с. 198, 

199, 200]. Тут можна згадати прагнення опозиційно 

налаштованих митців і аналітиків, як от подвижник 

Art Strike Густав Мецгер, який пропонував три роки 

не співпрацювати з олігархічними галереями, за-

кликати митців бойкотувати стратегії культурінду-

стрії, ігнорувати впливові бієнале чи аукціони, втім 

цей почин був проігнорований з тих же причин, що 

спонукають українських скульпторів охоче вико-

нувати примітивні дизайн-об’єкти на Міжнародних 

симпозіумах, отримуючи омріяну стипендію і 

визнання. Як слушно зауважує пакистанський філо-

соф М. Аріф, сучасник позбавив себе когнітивної 

культури, вилучивши традицію і трансцендентні 

знання, натомість концентруючись на ідеях неза-

лежності, свободи, але усі ці ідеали були спотво-

рені, замість них державні ідеології пропонують 

фарс, деконструктивну критику, скептицизм, аби 

контролювати і домінувати над масами, тож, «пост-

модерністські епістемологічні ідеали створили 

культурні умови постфакту, постправди, дезінфор-

мації, альтернативних фактів та фейкових новин», 

а це є «згубним для громади та суспільних проблем, 

позаяк культурна атмосфера, що виникає внаслідок 

подібного ставлення, призводить до дезінтеграції, 

дисгармонії та фрагментації» [13, с. 4–8]. З таких 

позицій здається правий С. Жижек, коли вважає 

«глобальну теорію безвиході політико-ідеологічної 

репрезентації», де «глобалізація почала підривати 

легітимність західних демократій», свідоцтвом роз-

лучення демократії і капіталу, тож тепер «куль-

турна війна є класовою», нажаль, творча еліта надто 

сліпа, аби зрозуміти складні ринкові стратегії, вона 

зосереджена на власних інтересах, і це говорить про 

ідеальний характер існуючої системи, де «більш 

ніж коли небудь в історії людства панує абстрак-

ція», через яку безглузда інтимність життя, або 

афішований садизм, вбиває істинний публічний 

простір, а отже Жижек час від часу згадує Г. Че-

стертона, який вважав вільнодумство «кращим за-

собом проти свободи», позаяк звільнений розум 

раба використовує рабську психологію [14, с. 13, 

70]. Саме тому мистецька свобода посттоталітар-

них країн після падіння Берлінської стіни через 

політику само-колонізації і культурну травму 

(Kiossev A., Sztompka P.) не стала в Україні 

справжнім розквітом, підтверджуючи правоту С. 

Хантінгтона, який попереджав про небезпеку 

«вірусу», що вражає суспільну свідомість не-

західної культури, яка нездібна наздогнати західні 

взірці через «шизофренію культури, що надовго за-

лишиться її визначальною характеристикою» [15, с. 

237]. Щоправда і у високій культурі модернізму, 

каже ще в 1995 році Б. Гройс, є свої віруси: «Фрейд 

з його психоаналізом, Сартр з його екзистен-

ціалізмом, Пікассо з його численними варіаціями 

на теми старих картин, або Ворхол з його ін-

варіантами масового смаку. Всі вони займалися 

авангардистської редукцією — але не стільки з ме-

тою вписати себе в архів інновацій, скільки в надії 

відкрити такі тавтології, які були б однаково зро-

зумілі всім і кожному», так що «глядач на виставці 

Ворхола радіє тому, що знову бачить пляшку 

"Кока-коли", яку тільки-но купив в супермаркеті. З 

огляду на стрімке поширення таких тавтологій, слід 

очікувати, що в майбутньому нас чекають мас-

штабні конкурентні війни. Переможці в них будуть 

автоматично зводити переможених до стану 

сміття» [16]. Чи не тому молоді митці з класичною 

освітою прагнуть якнайшвидше змінити фахові 

пріоритети, а критики активно дискутують: що є 

мистецтвом, чи є авангард дотепер життєздатним у 

contemporary русі, які форми він приймає, чим 

відрізняється від історичного авангарду? 

Відповідно багато закордонних дисертацій пошу-

ковців ступеню доктора наук зупиняють фахову 

увагу саме на питаннях пов’язаних із спадщиною 

історичного авангарду та критичною теорією 

Адорно, аби з’ясувати чинники мистецько-культур-

ної редукції сучасності. І все частіше лунають 

невтішні вердикти, на кшталт того, що належить 

Лукашу Белковські, який бачить в контемпорар-

ному мистецтві «буфонаду за великі гроші», що 

фальшиво імітує старий досвід в стерильних про-

сторах арт-галерей [17], або Марку Леже, який 

визнає, що «концепція авангарда має особливе зна-

чення для нашого мислення у часи глобальної 

політичної кризи», але тепер культурне вироб-

ництво знаходиться під впливом біополітики, керо-

ваної ідеологією транснаціонального капіталу, що 

обмежує творчість митців і епістемологію, водно-

час девальвуючи ідеї історичного авангарда [18, с. 

1].  

 Тож, коли приватні галереї заохочують і 

фінансують анархічні виступи візуальних митців 

«проти системи», то слід замислитися над тим, на 

що звертав увагу і С. Жижек: постмодерністські чи 

посткультурні арт-рухи й провокаційні перформа-

тивні вислови не становлять істинних загроз па-

нуванню системи, вони навіть сприяють накопи-

ченню капіталу; естетизація політики як і лояльна 

до мультикультурного неоліберального капіталізму 

посткритика не вирішує проблем сучасного культу-

ротворення. Протести українських митців з гаслом 

«Постанова Кабміну 1209 вбиває мистецтво 

України» в столичному урядовому кварталі, спря-

мована проти офіційного прирівнювання їх творчо-

сті до виробництва малих підприємств з 

відповідними тарифами за майстерні, лише 

підтверджує факт домінування економічної гло-

балізації, а творчій прекаріат, позбавлений перед-

часно викинутої у смітник «класової свідомості», 

зіткнувся з тим, що анархізм неефективний. Пара-

докс в тому, що українські митці, підтримуючи 

ринкову ідеологію капіталу активним використан-

ням сучасної візуальної лексики, з одного боку бе-

руть участь в культуріндустріальних акціях, виши-

ковуючись в чергу конкурсних комісій приватних 

арт-центрів, а з іншого боку, стривожено реагують 

на кризу, спровоковану тим ж самим неолібераль-
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ним капіталізмом. Така ситуація цілком підтвер-

джує правоту М. Леже, коли він, пригадуючи тезу 

Майкла Хардта і Антоніо Негрі про нематеріальну 

працю митців, яку капітал єднає в абстрактно-гомо-

генний робочий процес, констатує: «Хоча багато 

людей у світі мистецтва готові визнати, що неолібе-

ральна капіталістична політика принципово анти-

демократична, мало хто готовий піти на цей 

"наступний крок" і "зробити капіталізм історією". 

Навіть Ален Бад’ю ˂...˃ Ринковий капіталізм пере-

творює митців у "робітників", гібрид роботодавця 

та працівника, а отже, у "людський капітал", який 

сприяє новому культурному ринку» [19, с. 50, 97]. 

Цікаве те, що митці самі ставляться до арт-практик, 

що не дотичні внутрішнього світу, як до абстракт-

ної праці, і це справді віддаляє творчого виробника 

від того, що він створює. Але система лукаво не 

враховує дихотомію, коли митець продукує есте-

тичну і соціокультурну цінність, виконуючи висо-

кодуховний шедевр, що не є питомим на арт-ринку, 

а коли він, як успішний дилер і виробник, тиражує 

товар, що надає йому економічний прибуток. Тому 

стан українського образотворення від міленіуму в 

посиленому стресі, і не лише через маніпулятивну 

постколоніальну політику, але й завдяки, за вира-

зом професора культурології Канадського універ-

ситету Альберті Імре Земана, тому, що культура 

доби посткультури триває «під знаком наративу 

національних травм від глобалізації», глобалізації 

мультинаціонального капіталу, і це необхідно ро-

зуміти, аби виробити стратегії протидії, і рятувати 

духовну культуру людства.  

У ХХ столітті німецький дизайнер промисло-

вого освітлювання Інго Маурер, який естетизував 

будь яку технологічну річ, відтворив подвійну 

лампу накалювання «Bulb» (1966), придбану Му-

зеєм сучасного мистецтва в Нью-Йорку, та виконав 

«Bulb Limited» (2016), — дві лімітовані версії до 50-

річчя світильника, з латунною основою і криштале-

вою оболонкою з гравірованою цитатою Габріеля 

Гарсія Маркеса іспанською «Найкрасивіше світло 

виходить від людських сердець». Але що змінилося 

за той час, коли технології справді стали більш ви-

тонченими? Власне ідея світла сердець майже не 

додала духовній культурі з часів історичного аван-

гарду і світлових пошуків Могой-Надя, натомість 

людство отримало антигуманний досвід. Ми-

стецтво в процесі дизайнизації, зокрема в формі 

«паблік арт», — так само. Нарікаючи на пандемію і 

пропонуючи проект цифрової скульптури «Unreal 

City» вздовж Темзи (учасниками якого були також: 

Cao Fei, Alicja Kwade, Koo Jeong A, Marco 

Brambilla, Darren Bader, KAWS: Brian Donnelly, 

Bjarne Melgaard, and Tomás Saraceno), данський ми-

тець Олафур Еліассон зауважив у 2020: «Важливо 

відзначати — навіть зараз: публічний простір нале-

жить нам усім і він насправді дуже цінний» [20]. 

Але наскільки «публічним» є той публічний 

простір в аспекті недосконалої фатичної практики 

інтеракцій на кшталт пошукових систем? І справа 

тут не в пандемії. А у тому, що від Салонів Дідро 

публічний простір навколо арт-експозицій не був 

гомогенним, його не можна приватизувати, навіть 

якщо митець обслуговує панівну ідеологію 

капіталу, хоча можливо зробити редукованим, як 

уявляє Рем Колхас в ситуації міста-генерика. Тож 

не має бути і гомогенно-глобалізованої естетизації 

ані політики, ані епістемології, ані культури, бо 

«єдність — у множинності», а колективна 

свідомість і естетичні смаки суспільства не є 

уніфікованим простором, позаяк істинно «океан — 

в краплі, крапля — в океані»: «Дійсно, є багато ва-

гомих причин для того, щоб згадати відомий ури-

вок Маркса про пристосований фетишизм. Адже, 

здається, творчість зазнає не лише різних форм ко-

модифікації, але й є одним із фетишів нашого часу. 

Ми неминуче схильні забувати, що, подібно до при-

стосованості, творчість — це не просто річ, дія, 

особливість чи якість, це, перш за все, суспільне 

відношення і, як таке, воно формується історично, 

... а також й соціополітично»; «якщо історичний 

авангард критикував буржуазний спосіб життя, 

протиставляючи власну свободу у часі й просторі, 

презентуючи мистецтво автономним винятком із 

капіталістичної системи тейлоризованої праці ін-

струментального розуму, то вже "новий дух 

капіталізму" цей опір ... використовує у відповідь 

на поразку демократичного руху кінця 1960-х, зо-

крема в тій спосіб, що Девід Гарві називає новим 

режимом гнучкої акумуляції, що збагачує капітал, 

а не соціум. А творчі сили, що стають ідеологічно 

слухняними, непомітно захоплюються капіталом і 

використовуються для збагачення» [21, с. 1–6]. 
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English Language Teaching (ELT) is one of the 

key subjects for language students and a long-lasting 

interest for language professionals. Nowadays the pro-

fession of a language teacher is becoming more and 

more prestigious. Our society is keen on studying for-

eign languages because it gives people, children first of 

all, a competitive educational and professional ad-

vantage. 

Changes in the modem educational system in 

Ukraine make the teachers’ training and professional-

ism necessary, and it is connected with the improve-

ment of their professional competence. The main pur-

pose of modem education is to match current and future 

needs of the individual, society and the state, the prep-

aration of multi-developed personality of a country cit-

izen, capable to social adaptation in the society, to the 

beginning of employment, self-education and self-im-

provement. An open-minded teacher, predicting the re-

sults of his operations and modeling educational pro-

cess is a guarantee of achieving the goals. That is why 

nowadays demand for a skilled, creative, competitive 

teacher, being able to educate a person in a modem, rap-

idly changing world has sharply increased. 

One of the most important tasks, that is being 

solved today in the course of university and postgradu-

ate training of a foreign language teacher, is the devel-

opment of his/her desire to learn, update his/her 

knowledge, improve skills and abilities, key competen-

cies, which are both professional and linguistic. In the 

modern educational system requirements for a foreign 

language teacher in school and university have raised. 

The trends towards strengthening school and university 

graduates’ general humanitarian and philological train-

ing require a new quality of philological and linguistic 

training of the teacher himself. In modern rapidly de-

veloping society, the need for professionally competent 

teachers has increased. The professional competence of 

a teacher is primarily related to his ability to solve pro-

fessional tasks and problems arising during the educa-

tional process. 

The aim of the given article is to analyze the re-

quirements of the modern society to the foreign lan-

guage teacher’s professional competence. 

Today the educational system of all the European 

countries is on the way of transition to the competence 

model of development. In order to understand the over-

all competence educational scheme it is important to 

examine and analyze European experience in this 

sphere. “Competence” or “competency” is: 1) the abil-

ity to do something well; 2) a skill needed to do a par-

ticular job; 3) a standardized requirement for an indi-

vidual to properly perform a specific job (after Long-

man Dictionary of Contemporary English). 

In the pedagogical dictionary edited by G. M. Ko-

dzhaspirova, the following definition of a teacher's pro-

fessional competence is given: it is “the teacher's pos-

session of the necessary amount of knowledge, skills 

and abilities, determining the formation of his pedagog-

ical activity, pedagogical communication and the per-

sonality of the teacher as a bearer of certain values, ide-

als and pedagogical consciousness” [4]. 

A. K. Markova considers the work of a teacher to 

be competent where pedagogical activity is carried out 

at a sufficiently high level, pedagogical communica-

tion, the teacher's personality is realized, good results 

in training and education of students are presented. The 

teacher's competence is also determined by the ratio of 

his professional knowledge and skills, on the one hand, 

and professional positions, psychological qualities, on 

the other hand. A. K. Markova, considering profes-

sional competence, identifies its following types: spe-

cial, personal, individual, and social [6]. 

An undoubted interest presents the point of view 

of such scientists and teachers as I. A. Zimnia, G. V. 

Selevko, V. A. Slastenin and others. They interpret 

"competence" as a phenomenon based on knowledge, 
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intellectually and personally determined experience, 

the unity of theoretical and practical readiness for the 

implementation of pedagogical activities. 

From E. F. Zeer’s point of view, competence im-

plies how much ability is necessary to update the accu-

mulated knowledge and skills in a certain moment of 

life and use them in the implementation of their profes-

sional functions but not only the specialist’s knowledge 

and experience. In this case, the readiness and ability to 

apply this knowledge depend on the situation [2]. 

N.V. Kuzmina highlights the following types of 

competence [5]: 

- special and professional competence (in the field 

the discipline which is taught); 

- methodological competence (in the field of form-

ing knowledge methods, students’ skills and abilities); 

- socio-psychological competence (in the field of 

communication processes); 

- differential psychological competence (in the 

field of students’ motives, abilities, orientation); 

- autopsychological competence or reflection of 

pedagogical activities (in the field of advantages and 

disadvantages of the students’ own activities and per-

sonality). 

In today's world, in order to be professionally 

competent, the teacher must, on the one hand, con-

stantly learn, engage self-education, and on the other 

hand, try to be self-realized in pedagogical activities. In 

the process of self-realization, the teacher enters into a 

relationship appropriation - giving. The teacher does 

not just function in a society, but invests himself in its 

values, in his students. A teacher in the education sys-

tem is a self-developing person who, with the help of 

constant work on himself improves his professional and 

personality traits. 

The professional competence of any teacher 

should be complex. You can consider a foreign lan-

guage teacher’s professional competence to be the 

unity of such components as key, basic and special 

competence. Under the key ones there are those com-

petencies that are necessary for any professional activ-

ity. Basic competencies reflect the specifics of a certain 

professional activity (pedagogical, medical, engineer-

ing). Special competence, on the one hand, reflects the 

specifics of a specific subject area of professional ac-

tivities, on the other hand, it is seen as the implementa-

tion of key and basic subject matter competencies. 

On the basis of modem requirements, it became 

possible to identify the main ways of the teacher’s pro-

fessional competence development: 

1. Working in the teaching unions, creative 

groups; 

2. Researching, experimental activities; 

3. Innovative activities, development of new edu-

cational technologies; 

4. Various forms of educational support; 

5. Active participation in educational competi-

tions, workshops, master classes, forums and festivals; 

6. Summarizing own teaching experience; 

7. Using Informational Computer Technology 

(ICT). 

A foreign language teacher should be a source of 

reliable and correct knowledge of the subject, a carrier 

of foreign language culture, an organizer of productive 

situational and thematic communication, which leads to 

the development and education of students' personality 

in general. According to S. Nikolaeva, the competence 

of a foreign language teacher is formed by four groups 

of competencies: 1) foreign language communicative 

competence, which includes language, speech and so-

cio-cultural competences; 2) proper professional com-

petence, which combines philological, psychological-

pedagogical and methodological competences; 3) for-

eign language professional-communicative compe-

tence, in which language professionally-oriented com-

petence, speech professionally-oriented competence 

and socio-cultural professionally-oriented competence 

are synthesized; 4) general competence, which com-

bines instrumental, interpersonal and systemic compe-

tences [8; p. 15]. 

A modern teacher must be proficient in methodo-

logical, psychological and language knowledge and 

successfully apply them in teaching, including foreign 

language. 

Currently, defining teacher’s professional compe-

tence, one cannot but take into account his/her infor-

mation competence, which provides the skills of his/her 

activities with the information contained in academic 

disciplines and educational areas, as well as in the en-

vironment. 

Thus, the professional competence of a teacher of 

foreign languagessummarizes, firstly, the general re-

quirements for the teacher as a person, and secondly, 

the features of his/her professional and pedagogical ac-

tivities, thirdly, the concrete manifestation of these 

properties, requirements, qualities inherent in the per-

sonality, in the activities of an individual teacher. 

Psychological and pedagogical competence in-

volves the ability to pedagogical interaction with stu-

dents and should consist of general cultural, psycholog-

ical and pedagogical competencies. General cultural 

competencies include culturological, philosophical, le-

gal, economic knowledge, knowledge of the formation 

of human personality under the influence of socio-cul-

tural factors, the laws of human functioning in a soci-

ety, the ability to form students' ideas about the socio-

cultural space’s diversity, the ability to create value-

motivational base for further study of the subject "For-

eign language". 

Components of psychological competencies are 

knowledge of age psycho-physiological, mental char-

acteristics of students, the laws of generation conflicts, 

on an international basis, including as well as ways to 

overcome such conflicts through skills of intercultural 

interaction, knowledge of generalized characteristics of 

the student's personality: features of memory function-

ing, thinking, attention, general abilities and character 

of the student, ability to correlate the given information 

with the level of his/her speech development. 

The basis for pedagogical competencies is the the-

oretical knowledge of personality formation, regulari-

ties of the pedagogical process, basics of pedagogical 

management, awareness of the problems of planning 

the educational process, the principles of functional the 

development of pedagogical science, the ability to or-
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ganize the learning process, education and develop-

ment of the student's personality, coordination of the 

content of education with modern socio-cultural condi-

tions, creation of the conditions for comprehensive ed-

ucation of creative personality for its successful social-

ization. 

Foreign language communicative competence is a 

set of knowledge skills and abilities of the teacher, as 

well as the experience of their use, which gives oppor-

tunity to use a foreign language effectively and produc-

tively for professional activities. This competence is an 

integral description of professional competence, pro-

vides its successful implementation in various socio-

cultural and pedagogical situations, taking into account 

the specifics of linguistic, social and moral and ethical 

norms and rules, as well as the requirements for an ex-

perienced user of foreign language communication, and 

tasks that rely on a foreign language teacher [7; p. 11–

17]. 

In the "Action Plan for the creation of a general 

European indicator leading competencies” (The Euro-

pean Indicator of Language Competence) foreign lan-

guage communicative competence is revealed through 

the following three components: 

- linguistic competence: a system of internally 

mastered communicator of knowledge about the func-

tioning of a foreign language, which is manifested in 

their use in speech activities; 

- social competence: covers socio-cultural, socio-

linguistic and professional components that contribute 

to the main goal of modern education, when a foreign 

language is a means of socio-cultural personal develop-

ment, enrichment with knowledge of a new culture; 

- communicative competence: possession inherent 

in each expression of rules governed by general gram-

mar rules, providing the individual's ability to use lan-

guage in the process of communication [9]. 

Communicative competence means the ability to 

communicate orally and in writing with a native 

speaker of a particular language in real life situations. 

At the same time, special attention is paid to the seman-

tic side expression, not just the correctness of the lan-

guage forms used. 

In practice, in professional activities, the future 

specialist must actively cooperate with foreign part-

ners, representatives from different cultures and levels 

of professional competence, have an idea of the latest 

scientific and technical achievements in their field of 

production, using foreign sources of information [1]. 

We know that knowledge of a foreign language not 

only broadens the specialist’s horizons and general in-

tellectual level, but it is a tool needed for solving certain 

professional problems, an integral component of future 

specialists’ professional competence. 

It should be noted that a foreign language teacher 

as a person, acting as an interpreter of national culture, 

also is a co-creator of the process of involving his/her 

students into the existing culture as an integral part of 

any socio-cultural formation and development, an ef-

fective catalyst and, at the same time, a stabilizer of the 

human society development in general. He must not 

only be able to participate in the dialogue of cultures, 

to be a model of language, but, above all, to be a gen-

erator of innovative cultural processes, a recipient and 

repeater of foreign cultural impulses and phenomena. 

So, a foreign language teacher is not only a foreign lan-

guage expert, but a researcher, creative cultural, varia-

bly thinking personality with a developed sense of the 

newelty and desire to knowledge. 

Linguodidactic competence, first of all, involves 

the formation of purely professional and methodologi-

cal competencies of a foreign language teacher. They 

are related to the knowledge of the laws of functioning 

a language in public space, its leading functions, fea-

tures of speech generation, the relationship between 

language and mental peculiarities of native speakers of 

one or another language, acquisition of skills of teach-

ing the subject "Foreign language" taking into account 

its multiculturalism, possession of a system of method-

ical methods for introducing students to the situation of 

intercultural communication created in educational 

conditions; a perfect command of a foreign language as 

one of the means of intercultural communication, the 

basis for which is the multicultural personality as a pre-

requisite for the success of communication in the pro-

cess of intercultural interaction. 

Thus, the basis of the didactic competence of a for-

eign language teacher includes the acquired synthesis 

of knowledge (psychological and pedagogical, social, 

general education); skills (professional-pedagogical, 

special, self-educational); skills of creative pedagogical 

activity, which is transformed from potential to real, 

has an activity character and functions in the form of 

methods of activity required by the teacher for design 

of his/her own students’ training technology, construc-

tion of logic of educational and educational process, the 

decision of difficulties and problems, non-standard 

thinking that as a whole promotes increase of its self-

education and professionalism. 

Personality-motivational competence is deter-

mined by the presence of special qualities of a foreign 

language teacher, which are mandatory for effective 

pedagogical activity in the conditions of intercultural 

interaction, among them we note the following: broad 

cultural education of a teacher, initiative, discipline, 

moderation, pedagogical creativity, his active life posi-

tion, values, flexibility, sensitivity, ability to predict 

and analyze results of his or her own pedagogical activ-

ity, etc. 

Of course, the role of the teacher is currently 

changing. If before he/she was the only source of infor-

mation, he/she must now organize a training process so 

that students themselves learn about the world. He re-

mains the leader of the educational process, but also be-

comes an invisible organizer. The teacher has to do eve-

rything so that the students come to their own conclu-

sions. There is a transfer emphasis from the teacher's 

educational activities to the independent productive 

student's educational work. In the contrast to the infor-

mation and reproductive education, which is based on 

the model of transfer of ready-made knowledge to the 

student and cultural-historical experience, productive 

education provides a path from problem statement to its 

solution through recourse to theoretical knowledge, ac-

cumulation of personal experience in the process of 
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their use and, thus, to the creation of a personal educa-

tional product. The student ceases to be only a con-

sumer of knowledge, he becomes an active creative par-

ticipant in the learning process. The teacher's task is no 

longer to simply pass on the knowledge, and be a facil-

itator, moderator, assistant to teach students to obtain 

information independently. 

The value-motivational component of pedagogical 

competence of foreign language teachers contain uni-

versal and pedagogical values. Universal values are 

worldview ideals, moral norms that reflect the spiritual 

experience of all mankind. They form the basis of the 

morality of the individual, represent the unity of na-

tional and universal values: kindness, attention, sensi-

tivity, mercy, tolerance, conscience, honesty, respect, 

truthfulness, integrity, justice, dignity, tolerance for 

people. 

According to I. Isayev, "pedagogical values are a 

set of ideas, principles, rules, norms governing peda-

gogical activities and pedagogical communication. 

They allow the teacher to satisfy his or her own mate-

rial, spiritual and social needs, serve as a guide to his 

social and professional activity aimed at the achieve-

ment of humanistic purpose of educational activity" [3]. 

In fact, the professional competence of a foreign 

language teacher involves an organic combination of 

knowledge of didactics, psychology and methodology 

of foreign language teaching, which includes innova-

tions in specific areas of teaching methods, the use of 

modern educational technologies, teaching aids, forms 

and methods of working with students. The profes-

sional competence of a foreign language teacher in 

higher education influences the formation of profes-

sional competence of students, contributes to the best 

communication of the teacher with students, deter-

mines the speed and level of students' possession of the 

necessary skills, realizes the public responsibility of the 

teacher, is the key to successful planning and continu-

ous development of his/her activities. 

Professional competence is known to be the basis 

on which professionalism is based and its highest man-

ifestation - pedagogical skills, which with the experi-

ence of each teacher can achieve mastering of foreign 

languages under the condition of constant self-develop-

ment, self-improvement. In the course of the profes-

sional activity the teacher of higher educational estab-

lishments has to combine scientific and educational 

components with the involvement of students in scien-

tific research, so project competence is responsible not 

only for designing the educational process and provides 

for its results, but also for the design and forecasting of 

their own scientific activities and scientific work of stu-

dents. It should be noted that effective, fruitful research 

activity is possible under the conditions formed by cog-

nitive-intellectual abilities (a set of theoretical 

knowledge, practical skills, abilities, attitudes, experi-

ence, personal qualities that give the ability to carry out 

search activities, to acquire new ones knowledge, deci-

sion making) and research competence scientific think-

ing, the ability to observe and analyze, perform re-

search work, analyze the scientific literature). 

Reflective competence of the teacher is the ability 

to analyze the results of his/her activities, to form 

his/her individual pedagogical style, to achieve ade-

quate professional and personal self-esteem, to project 

their efforts in the plane of professional growth and 

constant self-improvement [1; p. 132–136.]. 

But none of these methods will be effective if the 

teacher himself/herself is not aware of the need to im-

prove his/her own professional competence. Therefore 

follows the need to motivate and create favorable con-

ditions for teacher professional progress. It is very es-

sential to create the conditions in which the teachers re-

alize their own needs to improve their professional 

qualities. Analysis of personal pedagogical experience 

activates professional self-development of the teacher, 

resulting in developing skills in research activities, 

which are later integrated into a teaching activity. The 

teacher should be involved in the development of 

higher educational establishment management that pro-

motes the development of his/her professionalism. 

So, the effectiveness of the teacher is one of the 

most important factors that, together with others, can 

significantly contribute to increasing (or, conversely, 

reducing) the effectiveness of student learning. 

Conclusion. Thus, the professional competence of 

a foreign language teacher is an integral property of the 

individual, it is manifested in a set of such competen-

cies, as: professional (didactic, psychological, method-

ological), linguistic (philological), communicative, in-

formational, sociocultural, design, and reflexive. The 

presence of a set of these competencies provides the ef-

fectiveness of the professional activity of a foreign lan-

guage teacher and meets the needs of today. The pro-

fessional competence of a teacher is determined by pro-

fessional knowledge and skills, value orientations of 

the society, the motives of its activities, the culture 

manifested in the language, communication style, gen-

eral culture, ability to develop their own creative poten-

tial, as well as mastery of teaching methods, the ability 

to understand and interact with students, professionally 

significant personal qualities. The absence of at least 

one of these components destroys the whole system and 

reduces the effectiveness of the teacher. 
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Анотація 

У статті розглянуто пошук ефективних технологій критичного мислення у формуванні комунікатив-

ної компетентності студентів немовних спеціальностей під час вивчення української мови за професійним 

спрямуванням. Окреслено значущість державної мови в забезпеченні ефективності процесу формування 

комунікативної компетентності студентів економічних спеціальностей. Сформульовано авторське визна-

чення комунікативної компетентності студентів як сукупність знань, умінь і навичок, здатність особи-

стості до їх застосовування та досвід, необхідний для ефективного спілкування в певних комунікативних 

ситуаціях. Наголошено, що оновлення всіх сторін життя суспільства ставить перед вищою професійною 

освітою абсолютно нові завдання. Необхідно, щоб у процесі навчання формувався новий тип мислення, 

новий стиль діяльності, орієнтований на більш ефективне рішення виробничих, соціальних, культурних і 

багатьох інших проблем. Відповідно до програми навчальної дисципліни навчання повинне мати ко-

мунікативний і професійно-орієнтований характер.  

Abstract 

The purpose of the research is the search for the effective critical thinking and communicative competence 

formation technologies for the students of non-linguistic specialties while studying Ukrainian language of profes-

sional direction. The importance of the official language in ensuring the effectiveness of the process of formation 

of communicative competence of students of economic specialties is outlined. The author’s definition of students’ 

communicative competence as a set of knowledge, skills and abilities, the ability of the individual to apply them 

and the experience necessary for the effective communication in certain communicative situations is formulated. 

It is emphasized that the renewal of all aspects of society poses completely new challenges to higher professional 

education. It is necessary that in the process of learning a new type of thinking, a new style of activity, focused on 

a more effective solution of industrial, social, cultural and many other problems. According to the training pro-

gram, teaching should be communicative and professionally oriented. 

Ключові слова: критичне мислення; державна мова; комунікативна компетентність; професійне мо-

влення; студенти економічних спеціальностей. 

Keywords: critical thinking; official language; communicative competence; professional speech; students of 

economic specialties. 

 

1. Постановка проблеми. Однією з найбільш 

важливих якостей компетентного фахівця науковці 

вважають комунікативну компетентність, що пе-

редбачає здатність успішно функціонувати в си-

стемі міжособистісних стосунків. Необхідно вио-

кремити низку міждисциплінарних компетентно-

стей, що забезпечують трансферні навички та 

відповідають вимогам ХХІ століття. Головна мета 

суспільства – задовольнити потреби сучасності, 

ґрунтуючись на співвідношенні соціально-еко-

номічного добробуту з культурними та освітніми 

традиціями й позитивним ставленням до навко-

лишнього середовища, виокремити синергетичний 

підхід, системний, діяльнісний і компетентнісний. 

Спеціаліст, який володіє трансферними компетент-

ностями, є спеціалістом інноваційного типу, який 

зможе адаптуватися до змін суспільства. Це перене-

сення набутих знань, навичок і здібностей особи-

стості на вирішення ситуацій реального життя. Це 

орієнтує студентів на навчання протягом усього 

життя. 
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Лідери практично всіх провідних країн визна-

ють, що забезпечення високої якості освіти – це не 

просто один із способів реагування суспільства на 

сучасну соціальну ситуацію, але одночасно і спосіб 

зміни цієї ситуації, дії на неї не тільки в теперішнь-

ому часі, але й у майбутньому. У наш час про-

фесійна діяльність піддається постійним змінам. У 

зв’язку з цим наступають і зміни вимог до 

кваліфікації фахівців і необхідність адаптації до та-

ких вимог. Підприємствам потрібні кваліфіковані 

працівники для того, щоби бути конкурентоспро-

можними. Таким чином, успіх організації більшою 

мірою залежить від рівня кваліфікації працівників і 

керівного складу, готового до постійного підви-

щення кваліфікації. Оновлення всіх сторін життя 

суспільства ставить перед вищою професійною 

освітою абсолютно нові завдання. Необхідно, щоб 

у процесі навчання формувався новий тип мис-

лення, новий стиль діяльності, орієнтований на 

більш ефективне рішення виробничих, соціальних, 

культурних і багатьох інших проблем.  

Мета – оволодіння студентами економічних 

спеціальностей високим рівнем комунікативної 

компетентності, який дає змогу використовувати 

рідну мову в професійній діяльності, а також опис 

методики діагностики сформованості критичного 

мислення у майбутніх економістів. Водночас 

спеціаліст повинен удосконалювати іноземну мову, 

бути готовий до налагодження міжкультурних нау-

кових зв’язків, участі в міжнародних конференціях, 

до здійснення ділових і партнерських контактів, що 

вимагає від фахівців економічних закладів вищої 

освіти знання іноземної мови.  

В аспекті нашого дослідження за критерії 

оцінювання критичного мислення економістів 

нами було обрано особистісні та групові прояви 

сформованості компонентів критичного мислення. 

Відповідно до показників, що відображають кіль-

кісну характеристику явищ і процесів, які дають 

змогу зробити висновок про їхній стан у динаміці 

[3], визначено характеристики особистісних та гру-

пових складників компонентів критичного мис-

лення економістів: когнітивного, мотиваційного, 

рефлексивного та діяльнісного.  

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Поняття комунікативної компетентності розгля-

далася такими вітчизняними та зарубіжними уче-

ними, як Н. Ашиток, Ю. Ємельянов, Є. Кузьміна, В. 

Семенов, М. Заброцький, О. Веретеннікова, О. Доб-

ротвор, Р. Якобсон, О. Божович, В. КанКалік, М. 

Гайдеґґер та інші.  

Проблема розвитку критичного мислення була 

об’єктом підвищеної дослідницької уваги як вітчиз-

няних, так і зарубіжних учених. Певний внесок у 

цю проблему зробили видатні вчені – Б. Блум, Д. 

Брунер, М. Верти, Л. Виготський, Дж. Дьюї, Р. 

Маєр, Ж. Піаже, В. Сухомлинський, П. Фрайре, А. 

Фішер та інші. Проблема розвитку критичного ми-

слення студентів розглядається у працях таких до-

слідників, як Т. Воропай, О. Коржуєв, К. Корсак, Т. 

Олійник, Ю. Стежко, А. Тягло, М. Шеремет та інші 

[10, c. 285].  

3. Виклад основного матеріалу дослідження. 
Як уже було зазначено, однією з найбільш важли-

вих якостей компетентного фахівця науковці вва-

жають комунікативну компетентність, що передба-

чає здатність успішно функціонувати в системі 

міжособистісних стосунків. Трактування цього по-

няття різними науковцями не збігаються. У вузь-

кому розумінні під комунікативною компетент-

ністю розуміють «здатність організовувати інфор-

маційний процес між людьми як активними 

суб’єктами з урахуванням стосунків між ними» [7, 

c. 156].  

Деякі вчені тлумачать комунікативну компе-

тентність як «засновану на знаннях та чуттєвому 

досвіді здатність особистості орієнтуватися в ситу-

аціях спілкування, вільно володіти вербальними й 

невербальними засобами спілкуванням, причому 

наголошують, що така здатність передбачає 

соціально-психологічне навчання, тобто подальшу 

можливість навчатися спілкування» [4, c. 37]; си-

стему внутрішніх ресурсів особистості, потрібних 

для ефективних комунікативних дій у широкому 

діапазоні ситуацій міжособистісної взаємодії. Ці 

ресурси включають таке: когнітивні можливості 

людини щодо сприймання, оцінювання та інтерпре-

тації ситуацій; планування людиною її комуніка-

тивних дій у спілкуванні з людьми; правила регуля-

ції комунікативної поведінки й засоби її корекції 

[10, c. 289]; «уміння орієнтуватися в різних ситу-

аціях спілкування, що базується на знаннях і чут-

тєвому досвіді індивіда; здатність ефективно 

взаємодіяти з довкіллям завдяки розумінню себе та 

інших, ураховуючи зміну психічних станів, міжосо-

бистісних стосунків та умов соціального оточення» 

[6, c. 23]; певну інтегральну характеристику спілку-

вання, у якій опосередковано виражаються мо-

рально-світоглядні установки особистості, її за-

гальна та професійна спрямованість, рівень ко-

мунікабельності [4, c. 37]; здатність установлювати 

й підтримувати необхідні контакти з людьми [3, c. 

95]; реалізувати комплекс особистісних можливо-

стей, а тому є одним із показників психологічної 

зрілості [9, c. 130]; урізноманітнювати спілкування, 

формулювати завдання, розв’язувати конфлікти, 

уміння взаємодіяти з представниками різних куль-

тур, наявності здатності вести переговори [1, c. 26].  

Багато вчених виділяє різні наукові підходи до 

розуміння сутності комунікативної компетентності 

[2, c. 56]. Інформаційний підхід спрямований на 

вивчення переважно психологічних особливостей 

прийому та передавання інформації, характеристик 

комунікатора та реципієнтів, засобів спілкування 

(як обміну інформацією). Такий підхід дає змогу 

стежити за ходом комунікативної взаємодії, відтво-

рюючи її схему, але не розкриває її внутрішньої 

природи й характеру у двосторонньої активності 

комунікантів [2, c. 57].  

Лінгвістичний підхід, у центрі уваги якого пе-

реважно сфера мовної діяльності людини, тобто 

мовний акт є основою комунікації [2, c. 58].  

Діяльнісний підхід розробляє комунікативну 

компетентність тільки в діяльності, яка зумовлює 
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здатність індивіда до розв’язання проблем, до ціле-

спрямованої продуктивної діяльності та кооперації 

[2, c. 59].  

Бачимо, що більшість дослідників визначає ко-

мунікативну компетентність через сукупність 

знань, умінь і навичок, а також розглядає її як 

здатність особистості здійснювати спілкування як 

складну багатокомпонентну мовленнєву діяль-

ність, на характер якої впливають різноманітні чин-

ники.  

Варто зазначити, що всі визначення взаємодо-

повнюють один одного. Тому можна визначити ко-

мунікативну компетентність як сукупність знань, 

умінь і навичок, здатність особистості до їх засто-

совування та досвід, необхідний для ефективного 

спілкування в певних комунікативних ситуаціях. У 

зв’язку зі зростаючою необхідністю комунікатив-

ної компетентності в сучасному професійному сус-

пільстві зросла, безперечно, роль іншомовної підго-

товки студентів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій у 

цьому напрямі дослідження [4, 5, 8, 10 та ін.] засвід-

чує, що наразі на перше місце виходить індивіду-

альність, самостійність, освіченість, неорди-

нарність та ініціативність особи фахівця; проєк-

тується новий тип мислення, з достатнім рівнем 

теоретичної підготовки і практичних умінь і нави-

чок фахівця, здібного до саморозвитку, умілого до 

праці з людьми, мобільного та конкурентоздатного. 

Удосконалення освітнього процесу спрямоване на 

більш продуктивну його форму, стає можливим за 

рахунок модернізації, модифікації та раціоналізації 

традиційного освітнього процесу.  

Отже, механізм підготовки майбутніх еко-

номістів вимагає перетворень не тільки на рівні 

впровадження нових напрямів фахової підготовки, 

а й глобального переосмислення вже існуючих 

умов процесу їхнього навчання. Таким перетворен-

ням, яке є модернізацією вже наявного освітнього 

процесу, підвищенням його якості, ми вважаємо 

формування критичного мислення в майбутніх еко-

номістів у процесі професійної підготовки.  

Під критичним мисленням економіста ми ро-

зуміємо таку особистісно-професійну якість еко-

номіста, що характеризує один із видів продуктив-

ного мислення, спрямованого на пошук оптималь-

них шляхів рішення професійних завдань та 

особистісних питань, застосування їх як до стан-

дартних, так і нестандартних ситуацій і проблем; 

яка виявляється в уміннях особистості виділяти го-

ловну ідею в змісті, висувати тезу, аргументувати 

її, адекватно розуміти думку іншого, працювати в 

команді, усвідомлювати і зіставляти безліч по-

глядів; припускає аналіз, оцінку й перевірку інфор-

мації, як з метою одержання бажаних результатів 

групової економічної роботи, так й особистісно-

професійного самовдосконалення.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури [1, 

7, 9 та ін.] дозволив відібрати діагностичні мето-

дики для оцінювання показників критичного мис-

лення в майбутніх економістів. Для визначення та 

обґрунтування кількості рівнів розвитку критич-

ного мислення в майбутніх економістів нами була 

вивчена доступна психологічна література, про-

аналізована низка дисертаційних досліджень за 

близькою до нашої роботи тематикою [2, 10 та ін.] 

та таких, значущість предмета досліджень яких 

подібна до нашого [4, 8 та ін.].  

Технологія розвитку критичного мислення – 

одна з технологій, яка може вирішити завдання, по-

ставлені в нових стандартах. Мета цієї навчальної 

технології – розвиток навичок мислення студентів, 

які необхідні не тільки в навчанні, але і в житті [10, 

c. 290]. Використані технології критичного мис-

лення як мислення вищого порядку спиралися на 

інформацію, усвідомлене сприйняття власної інте-

лектуальної діяльності та діяльності інших, перед-

бачали розвиток здатності студентів аналізувати 

навчальну інформацію з позиції логіки та осо-

бистісного підходу для використання отриманих 

результатів як до стандартних, так і нестандартних 

ситуацій і проблем, а також здатність ставити нові 

запитання, знаходити аргументи, приймати неза-

лежні продумані рішення. 

 Основними ключовими елементами критич-

ного мислення є такі: самостійність; етапність; пе-

реконливість аргументації; застосування певних 

прийомів, які в сукупності створюють перевірену 

на практиці ефективну методологію опрацювання 

інформації; обґрунтованість [8, c. 174]. До-

слідження показало, що студенти немовних 

спеціальностей не намагалися уникнути 

розв’язання проблем, а, навпаки, є вмотивованими 

до їх обговорення разом, щоб досягти спільного 

консенсусу.  

4. Висновки. Унаслідок теоретичного аналізу 

досліджуваної проблеми окреслено значущість як 

державної мови, так і іноземної в забезпеченні 

ефективності процесу формування комунікативної 

компетентності студентів немовних спеціально-

стей. На основі розглянутого поняття «комуніка-

тивна компетентність» сформульовано авторське 

визначення комунікативної компетентності сту-

дентів як сукупність знань, умінь і навичок, 

здатність особистості до їх застосовування та до-

свід, необхідний для ефективного спілкування в 

певних комунікативних ситуаціях. Подальшої нау-

кової інтерпретації потребують визначення концеп-

туальних засад цього процесу в окресленому 

напрямі, створення відповідного навчально-мето-

дичного забезпечення викладання комунікативного 

курсу мовних дисциплін у закладах вищої освіти, 

вивчення зарубіжного досвіду його організації.  
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Анотація 

Статтю присвячено ролі, місцю та функціональному потенціалу радіомовлення в умовах соціальних 

криз. Досвід українського радіо під час холодної та гарячої фаз гібридної війни розглядається у контексті 

світової теорії, практики та історії соціальних комунікацій. Окремо досліджуються вразливості класичної 

моделі мовлення порівняно із «новими» ЗМІ. Доведено, що класична модель мовлення легко адаптується 

до існування в кіберпросторі, в реаліях кросмедійних мережевих технологій. При цьому його комунікати-

вний потенціал суттєво не змінюється. Навпаки, трансформація мережевого мультимедійного контенту у 

радіопрограму не завжди можлива без суттєвих смислових втрат. Інтерактивність, що є перевагою комп'-

ютерних мережевих технологій, робить їх доступними для зовнішніх деструктивних впливів (наприклад, 

розподілених DDoS-атак). Основний висновок статті полягає в тому, що радіомовлення як відносно захи-

щений і стійкий до зовнішніх впливів інформаційний ресурс в умовах міждержавного протистояння стає 

об'єктом потужних багатовекторних деструктивних дій. Його знищують у різний спосіб: від бомбардувань 

радіостанцій до таємних диверсійних операцій. Підривні дії можуть маскуватися під природні процеси, 

адміністративні помилки чи економічні злочини. Такі дії не завжди ідентифікуються як агресія. 

Abstract 

The article is devoted to the role, place and functional potential of radio broadcasting during social crises. 

The experience of Ukrainian radio during the cold and hot phases of the hybrid war is considered in the context of 
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the world theory, practice and history of social communications. Separately, the vulnerabilities of the classical 

model of broadcasting in comparison with the "latest" media are investigated. It has been proven that the classical 

model of broadcasting is easily adapted to exist in cyberspace, in the realities of cross-media network technologies. 

At the same time, his communication potential does not change significantly. On the contrary, the transformation 

of network multimedia content into a radio program is not always possible without significant semantic losses. 

Interactivity, which is an advantage of computer network technologies, makes them accessible to external destruc-

tive influences (for example, distributed DDoS attacks). The main conclusion of the article is that radio broadcast-

ing, as an information resource relatively protected and resistant to external influences, in the conditions of inter-

state confrontation becomes the object of powerful multi-vector destructive actions. It is destroyed by various 

means: from the bombing of radio stations to covert sabotage operations. Subversive actions can be disguised as 

natural processes, administrative errors or economic crimes. Such actions are not always identified as aggression. 

Ключові слова: радіомовлення, радіожурналістика, радіодрама, медіавійна, конфлікт, криза. 

Keywords: radio broadcasting, radio journalism, radio drama, media war, conflict, crisis. 

 

Вступ. Актуальність запропонованої статті ви-

пливає з сучасного стану комунікаційного прос-

тору. Трансформація світової медіасистеми під 

впливом новітніх мережевих та мультимедійних те-

хнологій і загострення медіаконфліктів між краї-

нами, які перебувають у стані гібридної війни, ви-

магає розширення парадигми досліджень у галузі 

соціальних комунікацій, зокрема, впровадження 

міждисциплінарних методів і прийомів наукового 

пошуку. 

Огляд публікацій за темою дослідження. За-

гальнотеоретичні засади осмислення суспільних 

функцій радіомовлення випливають з ідей Арісто-

теля щодо дуальності достовірного факту і корект-

ної моделі дійсності, важливості висвітлення не 

тільки того, що сталося, але і того, що може бути, 

висловлених у "Поетиці" [1]). Міждисциплінарний 

підхід вимагав залучення широкого кола джерел за-

гальнотеоретичного та історичного характеру, а та-

кож емпіричних даних: від історії радіомовлення 

(Швіцке [2]) до фізіології акустичного сприйняття 

(Подкопаєв [3]) та теорії застосування комунікацій-

них технологій у суспільних конфліктах (Родден 

[4], Люттвак [5]). Конкретні посилання на викорис-

тані матеріали подано в основному тексті статті. 

Новизна дослідження полягає насамперед у тому, 

що окреслені дослідницькі підходи застосовано ав-

торами для осмислення українських реалій – уніка-

льних і не вивчених поки що достатньою мірою.  

Мета статті – виявити функціональні особли-

вості, комунікаційні переваги і вразливості радіо-

мовлення під час холодної (латентної) та гарячої 

(очевидної) фаз гібридної війни.  

Матеріали і методи. Матеріал статті – факти 

новітньої історії і сучасної практики радіомовлення 

України в контексті конвергентного світового дос-

віду. Методологія статті мультидисциплінарна: 

традиційні для соціальних комунікацій компарати-

вний, моніторинговий та бібліографічний методи 

системно поєднуються з методом включеного спо-

стереження, що стало можливим завдяки практич-

ній участі авторів у творчо-виробничих процесах та 

дослідженнях, здійснених на базі Національної ра-

діокомпанії України. 

Результати статті обговорювалися на науко-

вих конференціях з теорії соціальних комунікацій, 

зокрема, ХХѴ міжнародної науково-практичної 

конференції з проблем функціонування і розвитку 

української мови «Мова. Суспільство. Журналіс-

тика» (Київ). Творчо-технологічні прийоми, напра-

цьовані в процесі створення згаданих авторами дра-

матичних аудіопрограм, втілено у продуктивну ді-

яльність українського радіо та національного 

аудіовидавництва, вони використовуються також у 

навчальному процесі Інституту журналістики КНУ 

імені Тараса Шевченка. Висновки авторів щодо фу-

нкціональної специфіки і вразливостей радіомов-

лення можуть бути використані з метою уточнення 

місця радіо в системі медіа і оптимізації інформа-

ційного простору. 

У 1999 році директор Європейської академії 

Берліна Еккарт Штратеншульте висловив думку, 

актуальну і сьогодні:  

«Без свободи преси демократія неможлива, 

тому що громадяни не в змозі скористатися у пов-

ному обсязі своїм правом вирішувати, навіть якщо 

вони постійно беруть участь у виборах. Тому не ди-

вно, що кожна диктатура у будь-якій формі та неза-

лежно від того, у який спосіб вона себе легітиму-

вала, є ворожою до преси, схильною до цензури та 

до маніпулювання пресою . Не є випадковою і та 

обставина, що на початку будь-якого путчу чи пе-

ревороту передусім захоплюють радіостанції та те-

левізійні центри [6, с.9]». 

Час, якому належить наведена цитата, відзна-

чався радикальною трансформацією інформацій-

ного простору. Класична журналістика поступа-

лася новим медіа, традиційна модель масового по-

ширення інформації починала сприйматися не 

домінантою, а окремим сегментом соціальних ко-

мунікацій – подібно до того, як у фізиці після Ейн-

штейна і Бора це трапилися з класичною механі-

кою. Вже наступна стаття у цитованому виданні – 

ірландського журналіста Майкла Фолі – була прис-

вячена застосуванню комп’ютерних технологій у 

журналістській діяльності [7]. Але пересторога 

професора Штратеншульте – з поправкою на су-

часні технологічні реалії – варта уваги. Досить пе-

регорнути сторінки новітньої історії, щоб відшу-

кати її численні підтвердження.  

Ось неповний перелік фактів на доказ сказа-

ного.  

Друга світова війна почалася з нацистської 

провокації на радіостанції у Гляйвіці (де через де-

сять місяців після сенсаційної радіовистави «Війна 

світів» Орсона Уеллса і Говарда Коха, фантастич-

ної стилізації під репортаж з поля вигаданої війни – 
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передачі, добре відомої нацистським теоретикам і 

практикам пропаганди – у прикордонній радіосту-

дії було відтворено таку ж атмосферу, з промовою 

про вигадане вторгнення польських військ, звуко-

вими ефектами у вигляді пострілів і справжніми 

жертвами, тіла яких залишили як доказ. Подробиці 

див. у джерелах [8, 9]).  

Першу кров угорського повстання 1956 року 

було пролито під час штурму Будинку радіо у Бу-

дапешті. І цей факт виявився настільки значущим, 

що про нього згадував у своїх мемуарах керівник 

«Штазі» Маркус Вольф: 

«День у день усе більше людей стікалося на мі-

тинги, де спочатку ще читали вірші Петефі і Ко-

шута.Та поступово все гучнішими ставали політи-

чні вимоги – заклики до свободи, до виходу з Вар-

шавської угоди і зближенню із Заходом. Ракоші 

довелося піти у відставку. 23 жовтня було скинуто 

пам’ятник Сталіну і взято штурмом радіоцентр. 

З’явилися перші вбиті. Вночі у Будапешт увійшли 

радянські танки [10, с. 90-91]».  

 Зважимо, що акцент на штурмі будинку радіо 

як поворотному пункті угорського повстання зро-

бив розвідник, який сам працював певний час на ра-

діо, професійно розумівся на ролі широкого мов-

лення в інформаційних війнах і вмів поєднувати 

правдоподібні вигадки та достовірні факти у спец-

пропаганді: 

«Такого ґатунку пропаганда була мені знайома 

з перших рук, коли я влітку 1943 року був направ-

лений на радіостанцію «Дойче фолькзендер», де ми 

за прикладом Сефтона Делмера, що організував 

знамените солдатське радіо Кале, випускали в ефір 

суміш із справжніх повідомлень і фальшивок, щоб 

спонукати німців до опору і дискредитувати їхнє 

керівництво [10, с. 269]». 

Про введення радянських військ до Чехосло-

ваччини у 1968 році празьке радіо передало майже 

одразу, приблизно через дві години після початку 

вторгнення (і на цьому знову ж таки наголошує у 

згаданому вище виданні Маркус Вольф, див. [10, 

с.175]). 

У невідворотну стадію трагедія конголезького 

борця з колоніальною системою Патріса Лумумби 

перейшла тоді, коли його і його прихильників було 

позбавлено можливості донести свою позицію до 

співгромадян по радіо [11]. 

Вірні уряду чилійські радіостанції «Порталес» 

і «Корпорасьйон» розбомбила авіація Піночета. 

Було знищено повітряним бомбардуванням під час 

ефіру – з усіма журналістами і технічним персона-

лом – також радіостанцію «Магальянес», яка пере-

давала останнє звернення законного президента 

Чилі Сальвадора Альєнде. І сталося це ще до того, 

як перші бомби впали на президентський палац «Ла 

Монеда» [12].  

Спробуємо розібратися сьогодні, після «рево-

люцій у Твіттері» і трансформації значної частини 

ефірних радіостанцій міжнародного мовлення в ін-

тернет-ресурси, на що здатне радіомовлення порів-

няно з конкурентними інформаційними засобами. З 

погляду соціального дослідника – воно було і зали-

шається унікальним комунікаційним інструментом. 

Його потенціал суттєво відрізняється від функціо-

нальних можливостей інших медіа. Разом із тим, 

воно виявилося придатним до конвергенції у най-

ширшому розумінні цього слова. З одного боку, ра-

діо увібрало кращі властивості людської культури, 

утворені до його виникнення (див. про це – Швіцке 

[2]). З іншого – довело високу гнучкість і адаптив-

ність. Пристосувалося як до нових каналів поши-

рення інформації (інтернет), так і до цифрових тех-

нологій продуктивного виробництва. Традиційні 

радіоінтерв'ю, радіорозповідь, радіодраму легко уя-

вити у формі аудіоподкасту, аудіокниги, розділу 

друкованої збірки чи журнальної публікації (класи-

чний приклад – радіобесіда філософа і психолога 

Еріха Фромма з репортером радіомовлення Гансом 

Юргеном Шульцем, що ввійшла до зібрань творів 

Фромма в аутентичному вигляді розшифровки ра-

діотексту [13]). Онлайн трансляції з ефірних радіо-

студій стали сьогодні звичайною практикою. Нато-

мість, реверсивна трансформація аудіоподкастів, 

візуалізованих онлайн-трансляцій чи друкованих 

текстів у радіопрограми – не завжди можлива без 

суттєвих смислових втрат.  

Інформацію, яку несуть радіохвилі, дуже скла-

дно контролювати на території поширення сигналу. 

Тривалий досвід медіаконфліктів довів, що і архаї-

чна радіовійна (конкурентне мовлення кількох пе-

редавачів на одній частоті), і глушіння іноземних 

станцій, і вилучення радіоприймачів не є стовідсот-

ково ефективними методами протидії інформацій-

ній інвазії. Натомість інтернет виявився менш рези-

стентним до спроб обмежити право на інформацію. 

Аналіз методів, за допомогою яких корисні дані в 

мережі блокуються, вилучаються або поглина-

ються "інформаційним мулом" (визначення Нор-

берта Вінера [14, 15]), виходить за межі цієї роз-

відки. Але вони достатньо дієві для того, щоб ство-

рити у суспільній свідомості ефект "семіотичного 

нуля", відсутності повідомлень з певних ключових 

питань на тлі ілюзорної інформаційної надлишко-

вості. (Про зникнення, а точніше, цілеспрямоване 

вилучення з мережі цілих масивів даних, що поча-

лося останнім часом, казав, зокрема, математик 

Михайло Вербицький в інтерв’ю «Радіо Свобода» 

[16]). Інтерактивність, притаманна новим медіа, 

має негативний зворотний бік. Реакцією на повідо-

млення може стати не тільки добросовісна відпо-

відь, але і ціла низка дій, спрямованих на іммобілі-

зацію небажаного інформаційного ресурсу (від 

примітивного тролінгу до розподіленої DDoS – 

атаки, перед якою часом не можуть встояти навіть 

інформаційні потужності спецслужб, призначених 

для боротьби з кіберзлочинністю, див. [17-19]). Ра-

діохвиля у цьому розумінні менш вразлива. Відір-

вавшись від антени, вона не може повернутися до 

передавача як носій комп’ютерного вірусу чи де-

структивного послання.  

Окремо слід сказати про специфіку впливу ра-

діо на масову та індивідуальну свідомість. На цих 

особливостях наголошував один з авторів цієї 

статті у своїх численних публічних спробах захис-

тити Національну радіокомпанію України: 
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«Радіо має відмінну від телебачення природу 

інформаційного виробництва та сприйняття медіа-

продукту, інакшу, більш довірливу манеру спілку-

вання з аудиторією. Радіо за внутрішніми характе-

ристиками демократичніше, а за глибинною 

сутністю природніше та ближче до суспільного мо-

влення [20]».  

Науково обґрунтувати це твердження нескла-

дно. Феномени сприйняття інформації по акустич-

ному каналу добре вивчені фізіологами.  

Звуковий твір може бути присутнім у полі 

людської уваги мінімально, як тло, дозволяючи по-

єднувати слухання з іншими видами діяльності – і 

максимально, поглинаючи уяву настільки, наскі-

льки це взагалі можливо для медіа. Досвід подіб-

ного (активного) сприйняття формує навички спів-

творчості та зосередженої уваги на рівні, недосяж-

ному, наприклад, для телебачення (див.: Фромм 

[13]). У споживача акустичного твору спрацьовує 

психічний механізм створення уявної реальності, 

який ґрунтується на асоціативних ланцюгах, що 

пов’язують звукові ефекти з чуттєвим досвідом ми-

нулого. (Шум дощу або морських хвиль викликає 

відповідні враження-спогади). Вигадуючи те, чого 

насправді не бачить, слухач створює індивідуаль-

ний і неповторний образ почутого замість спіль-

ного для всіх глядачів екранного зображення. Мо-

зок починає працювати у кілька разів потужніше, 

ніж тоді, коли сприймає інформацію і візуально, і 

акустично. Нейрофізіологію цього процесу ще у пе-

ршій половині минулого століття дослідив послідо-

вник Сєченова і колега Павлова, видатний фізіолог 

Микола Подкопаєв [3]. Ймовірно, саме з феноме-

ном подібного психічного занурення у звукову вір-

туальність пов'язаний феномен «радіопанік», тобто, 

масових афектів, спровокованих у різних країнах 

трансляцією фантастичних радіовистав, сприйня-

тих як репортажі про небезпечні події. (Можна спе-

речатися щодо масштабів подібних проявів масової 

неадекватної реакції на фіктивні, чи, як називали їх 

у науковій літературі минулого, псевдоевристичні 

радіорепортажі, але сам факт повторюваності пані-

чної реакції у різних країнах – Великій Британії, 

США, Чилі, Еквадорі – та загибелі людей після по-

дібних трансляцій, наприклад, внаслідок підпалу 

розлюченим натовпом «Радіо Кіто», див. [21, 22], 

сумнівів не викликає. Один з авторів цієї розвідки 

був свідком у середині вісімдесятих років афектив-

ної реакції киян на помилкову трансляцію сигналу 

системи цивільного оповіщення. Інші вивчали нас-

лідки спроб деяких некомпетентних (чи непоряд-

них) співробітників медіа відтворити у сучасному 

етері специфічні прийоми впливу, притаманні псе-

вдоевристичним репортажам минулого (див.: [23-

25]). У контексті цього професійного і наукового 

досвіду здатність радіомовлення до глибинного 

впливу на людську свідомість можна вважати емпі-

рично підтвердженою.  

Перефразовуючи думку першого генерального 

менеджера Бі-Бі-Сі Джона Рейза про співвідно-

шення корисного і небезпечного у практиці радіо-

мовлення, (див. [26]), можна сказати, що радіо – не 

добро і не зло. Але це – інструмент, придатний для 

використання на добро і на зло (залежно від намірів 

і кваліфікації того, хто його контролює) з недосту-

пною іншим медіа ефективністю.  

Розглянемо ще один аспект комунікаційної ді-

яльності, що є характерологічною рисою високоя-

кісного радіомовлення. Зазвичай, оцінюючи прак-

тику медіа, дослідники соціальних комунікацій ак-

центують увагу на її інформаційному, 

журналістському сегменті. Але не менш важливим 

для розуміння соціальної функціональності радіо є 

аудіодраматургія. Дослідникам давно і добре ві-

домо, що радіоп’єса – не просто розважальний твір, 

а коректна модель реальності, оперативна мисте-

цька реакція на актуальні події сучасності. (Вироб-

ництво художнього фільму на актуальну тему три-

ває місяці, якщо не роки; стандартний час ство-

рення радіовистави, що за потужністю впливу 

дорівнює, якщо не переважає кінематографічний – 

одна-дві студійні і стільки ж монтажних змін, 

тобто, кілька днів). А сама природа акустичного 

сприйняття, про яку йшлося раніше, робить надзви-

чайно виразною будь-яку фальш, нещирість, неор-

ганічність, той факт, що автор не вірить у те, що 

пише, а актор – в те, що грає. («Війна світів» ввела 

аудиторію в оману не тому, що передала вигадку 

про вторгнення з Марсу, а тому, що створена засо-

бами радіотеатру модель цього вторгнення була до-

стовірною і внутрішньо не суперечливою). І коли 

радіодраматургія у пошуках істини не перетинала 

межі моралі – вона створювала бездоганно точні 

прогностичні моделі реальності. Взірцем такого 

прогнозу вважається радіоп’єса Арчибальда Мак-

ліша «Падіння міста [27]», яку дослідники назива-

ють передбаченням Аншлюсу [28].  

Спробуємо розглянути під цим кутом зору 

прогностичну цінність моделей реальності, втіле-

них в оригінальних драматичних програмах україн-

ського радіо. Наведемо лише кілька прикладів з ба-

гатьох.  

У 1996 році в радіоп’єсі «Мішень» (її друко-

вані версії можна прочитати у виданнях [29, 30]) 

було висловлено припущення про небезпеку диста-

нційного перехоплення керування медичним обла-

днанням. У 2012 році на конференції в Мельбурні 

таку можливість було продемонстровано наочно, 

на прикладі кардіостимуляторів, а згодом – ін-

сулінових помп [31]. У 2005 році, в міні-серіалі 

«Люстрація» (Перший канал Українського радіо) 

було спрогнозовано провал люстраційних процесів 

в Україні, як згодом і сталося насправді. (Текст ра-

діодрами з відповідним науковим коментарем мо-

жна прочитати у джерелах [32, 33]). У 2004 (двосе-

рійна радіодрама «Ремісія», згодом вона була ви-

дана як аудіокнига [34]) і в 2005 та 2006 роках 

(радіодрами «Безсилля» і «Обранці ночі») було 

прогнозовано епідемію, спричинену вірусом-химе-

рою, наділеним багатьма якостями, притаманним 

коронавірусу (наявність латентних носіїв, небез-

пека повторного зараження, можливість розповсю-

дження вірусу через предмети, зокрема, гроші), ро-

зслідування можливості штучного походження ві-

русу-химери, вірогідності використання його в 

якості знаряддя терору зовсім не тими силами, які 
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фінансували його створення, а також ймовірні соці-

ально-політичні наслідки пандемії, включаючи 

спробу окремих представників еліт перечекати спа-

лах хвороби у захищених сховищах. (Інформація 

про «бункер Путіна», яка то з’являлася у пресі, то 

спростовувалася, була одною з провідних медійних 

тем 2020 року [35-37]). У 1994-1995 роках на Тре-

тьому, а в 2002 – 2010 роках на Першому каналі 

Українського радіо вийшло кілька радіодрам («По-

вернення [38]», «Драконів брід [39]», «Попереднє 

свідчення» [40]) та ін., в яких прогнозувалася мож-

ливість штучного розпалювання в Україні вогнищ 

локальних бойових дій, які призведуть до втрати те-

риторіальної цілісності країни. В наступних виста-

вах, «Монета», «Любов до братів наших менших», 

«Агент» причиною подібної ситуації було названо 

конфлікт через винайдення нових родовищ вугле-

водневого палива на півдні країни, а методом про-

вокування війни – інтеграцію секретної агентури 

спецслужб у громадянські рухи, створення фіктив-

них радикальних організацій та псевдонародних 

фронтів, у тому числі таких, що використовують 

псевдопатріотичну риторику: 

«Червоний сум калини ще не згас, 

І чорний колір теж нам до снаги,  

А тільки долю, вишиту для нас,  

Мов прапор, носять наші вороги» 

(Пісня з радіовистави «Агент» (2008), циту-

ється за джерелом [41, с. 246]. Виклад фактології 

реальних подій, що, за даними багатьох аналітиків, 

згодом відбулися на південному сході України саме 

за такою схемою, вміщував, серед іншого, і часопис 

«Science and Education a New Dimension» [42, с. 46-

47]).  

Застереження щодо небезпеки інфільтрації се-

кретної агентури ворожих спецслужб в усі україн-

ські інституції, яке напередодні окупації Криму і 

переходу гібридної війни у «гарячу» фазу набуло в 

Україні характер епідемії, було, на думку авторів 

цієї розвідки, вагомим внеском у справу напрацю-

вання інформаційних прогностичних механізмів са-

мозахисту громадянського суспільства. Ось неве-

личка цитата з вистави «Друг» на цю тему, на-

скрізну для тогочасного українського літературно-

драматичного мовлення: 

«Підліток: …Все це неправда? 

Вітчим: Чому? Правда. Певною мірою. І я не 

проти, щоб ти боровся з цим. Відстоював своє ба-

чення справедливості. Тільки не так, як підказав 

тобі... мій службовець. Вчись. Здобувай освіту. До-

писуй до газет, які погодяться оприлюднювати твої 

думки. Вступай до партії, що бореться проти таких, 

як я. А краще – нову партію засновуй. Тому що 

старі – продажні. Та Боже мій! На майдан виходь з 

прапором, якщо іншого шляху не бачиш! На бари-

кади вилазь! Але ніколи не йди стежкою зрадника. 

Не погоджуйся на роль стукача. Хто б тобі її не про-

понував. Тому що вороття не буде. Твій розум, та-

лант, почуття справедливості почнуть використо-

вувати інші. І вони не будуть питати у тебе, що – 

чесно, а що – нечесно. Що добре, а що – погано. 

Кави хочеш? 

Підліток: Щоб ви вдавилися тою кавою.  

Вітчим: Дякую. Я все ж вип’ю. І спробую не 

вдавитися». (Радіодрама «Друг», три серії, ефір - 

2005, згодом п’єса була видана як аудіокнига [43]). 

Таким чином, можна сказати, що до початку 

руйнівних процесів, що спотворили національну 

медіасистему за часів екс-президента України Вік-

тора Януковича, Національна радіокомпанія була 

функціонально повноцінним інструментом захисту 

цінностей громадянського суспільства. Вона не 

тільки інформувала, освічувала, розважала, але і 

ефективно виконувала функцію «соціального сейс-

мографа» (визначення німецьких критиків щодо ра-

діодраматургії, цитується за [44]).  

Зараз ситуація в українському ефірі змінилася. 

Визначення природи цих змін не менш важливе у 

контексті теми статті, ніж згадка про колишні дося-

гнення українських радіожурналістів і радіодрама-

тургів. Генезу мутації національної медіасистеми 

варто шукати не в теорії радіомовлення, а в політи-

чній теорії (зокрема, в ідеї вразливості комунікацій-

них механізмів Джона Роддена [4] і концепції дер-

жавного перевороту Едварда Люттвака, а саме його 

думках про неявне перехоплення керування держа-

воутворювальними інституціями при зовнішньому 

збереженні ілюзії дієвості та легітимності суспіль-

ної системи і державного устрою (див.: [5]).  

Розуміючи, що метод аналогій в науці ефекти-

вний насамперед як інструмент побудови гіпотез і 

аналогія не може бути використаний як доказ, ав-

тори все ж візьмуть на себе сміливість припустити, 

що в Україні до початку і під час «гібридної війни», 

розв’язаної проти неї, відтворювалися певні дестру-

ктивні моделі, ефект від втілення яких був добре ві-

домим з досвіду інших держав. Згадаємо у зв’язку з 

цим Іспанію, країну, трагедія якої теж нерозривно 

пов’язана з радіомовленням. (Незалежно від того, 

звучала чи не звучала в ефірі кодова фраза «Над 

усією Іспанією безхмарне небо», саме вона стала 

для багатьох поколінь символом війни і національ-

ної катастрофи).  

Мало кому, крім професійних істориків, ві-

домо сьогодні, що національна трагедія Іспанії по-

чалася з великого будівництва – спорудження авто-

мобільних шляхів у національному масштабі. Ця 

оборудка часів диктатора Прімо де Рівери підірвала 

національну економіку.  

«Шосейні дороги, за допомогою іноземного 

капіталу, він (Прімо де Рівера – авт.) справді збуду-

вав, хоча будівництво кожної з них супроводжува-

лося грандіозними скандалами, що вразили самі пі-

двалини диктатури. Іноземні фірми, що керували 

роботами, крали мільйонні суми з іспанської скар-

бниці» (45, с. 100).  

«Нові шосейні шляхи були архісучасними, а 

уряд середньовічним» (45, с. 101). 

(Схоже велике будівництво, яке медіа вже не-

одноразово називали «великим крадівництвом», 

див., наприклад, [46]», відбувається і в Україні).  

Справа істориків майбутнього – дослідити спі-

льне і відмінне у будові так званих автономістських 

партій Іспанії, що напередодні громадянської війни 

стимулювали дезинтегративні сепаратистські про-

цеси – і української «партії регіонів».  
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Але безумовним є той факт, що одною з пере-

думов падіння республіканського Мадриду стала 

втрата контролю над радіомовленням, знищення 

республіканських радіостанцій або перехоплення 

керування ними і поширення на частотах республі-

канського мовлення хибної інформації. А одною з 

передумов втрати Україною територіальної ціліс-

ності стала низка подій, що призвели її медіасис-

тему, і радіомовлення насамперед, до втрати функ-

ціональної повноцінності. Ось уривки з вже цито-

ваних вище спогадів учасниці громадянської війни 

в Іспанії Констанції де ла Мора: 

«Бомбардування Фігераса знищило нашвидко-

руч збудовану радіостанцію. Ми знали, що коман-

дування Мадридскої зони перебуває у найсиль-

нішій тривозі і може стати жертвою панічних чу-

ток. «Тепер почне працювати ворожа агентура – 

занепокоєно казав Ігнасіо. – Це найзручніший час 

для зрадників, що пробралися до наших лав». [45, с. 

313]. 

«Заколот у Картахені – то була їхніх рук 

справа. Зазвичай його розпочала «П’ята колона», і 

придушити його було б дуже легко, якби гарнізон 

не отримав від полковника Касадо наказ підтри-

мати інсургентів. Бійці гарнізону перебували у 

стані найповнішої розгубленості аж доти, поки з 

Леванту не підійшли урядові війська і не приду-

шили фашистський заколот. Але Касадо, заборо-

нивши передавати урядове повідомлення про події 

у Картахені, поширив про них відверто брехливу 

інформацію. Ці події скаламутили народ і спричи-

нили бродіння, яке, звичайно, було корисне капіту-

лянтам» [45, с. 319].  

В Україні ж напередодні війни відбувалися по-

дії, кожна з яких могла б тлумачитися як випадко-

вість – якби вони системно не вели до спільного ре-

зультату. Було доведено до банкрутства (штучного, 

за даними журналістських розслідувань, див. [47]) і 

знищено надпотужний радіопередавальний центр 

«Борей» під Києвом, «…який спроможний був 

своїм радіосигналом на довгих та середніх хвилях 

накривати не лише територію всіх наших областей, 

а й забезпечувати передачу програм Національної 

радіокомпанії України (НРКУ) на десятки країн 

світу [47]». Перетворення його антен на металоб-

рухт і передача території в «безоплатну власність» 

48 фізичним особам (див. [47]) назавжди позбавило 

Україну такої можливості. Катастрофічно зменши-

вся частотний ресурс і трансляційна мережа україн-

ського радіо (на тлі абсолютної доступності для 

слухача численних FM – станцій з іноземним капі-

талом). Серед іншого, це вплинуло на потенційні 

можливості системи оповіщення цивільної обо-

рони. Було змінено керівництво радіокомпанії і, 

відповідно, її програмну політику. Відбилися кад-

рові чистки, в результаті яких радіо залишили висо-

кокваліфіковані менеджери і редактори, а співробі-

тництво з радіокомпанією припинили журналісти, 

які з моральних міркувань не могли піти на «пере-

форматування» своїх програм (саме такий евфемізм 

було використано під час конфіденційної розмови з 

двома авторами цієї статті). Тоді це сприймалося як 

побічний ефект зміни влади в державі. Про те, що 

«переформатування» - термін, який використову-

ється не тільки у комп’ютерних дисциплінах, але і 

в розвідці, і його спеціальне, не дуже поширене тлу-

мачення означає переведення під зовнішнє керу-

вання, автори дізналися вже після початку війни. 

(Війни, одною з рис якої була поразка на інформа-

ційному фронті та іммобілізованість значної час-

тини населення щодо деструктивної дезінформа-

ції). Слід згадати у зв’язку з цим, що прецедент зо-

внішнього керування творчими радіопроектами 

мав місце у нацистській Німеччині: пропагандист-

ські художньо-публіцистичні вистави там цензуру-

вала і рецензувала не імперська палата у справах 

культури і не підпорядкована їй палата у справах 

радіо, а таємна поліція, «гестапо». Зразок такої ре-

цензії – глибокого і прискіпливого аналізу – наво-

дить сучасний німецький дослідник Рейнхард Доль 

[48]. Згадаємо ще одну рису, притаманну медіасис-

темі Третього Рейху, яка викликає асоціації як з Ук-

раїною часів Януковича, так і з сучасною Украї-

ною: впровадження уніфікованої, консолідованої і 

функціонально маргіналізованої системи соціаль-

них комунікацій, природа яких маскується псевдо-

демократичною фразеологією (див. про це [49]). 

Ідея назвати «народним» чи «суспільним» телера-

діоканал, функції якого далекі від забезпечення со-

ціального гомеостазу відкритого суспільства, наро-

дилася не в Україні. Навряд чи когось сьогодні 

може ввести в оману, наприклад, назва «Общест-

венного российского телевидения», телебачення 

країни, де просувається неоімперська ідеологія. 

Але, виявилося, в сучасній Україні нема імунітету 

ані проти ворожих інформаційних інвазій, ані від 

переформатування зовнішніми силами її власних 

комунікаційних інструментів, спрямованих на за-

хист демократії.  

Сьогодні інтернет-технології надали людям 

багато нових можливостей самореалізації. Тому 

традиційні виробники медіапродукції більшою мі-

рою залежні від талановитих авторів, режисерів, 

продюсерів, ніж висококваліфіковані творчі праці-

вники – від медіаорганізацій як платформ поши-

рення результатів своєї праці. І якщо радіомов-

лення чи телебачення обирає концепцію розвитку, 

несумісну ані з досягненнями минулого, ані з галу-

зевим прогресом – це не може бути випадковістю 

чи добросовісною помилкою.  

Коли це дослідження було майже завершено, 

на адресу авторів статі надійшов електронний лист 

від білоруського письменника і барда, перекладача 

українських радіоп’єс Анатоля Кудласевича. За 

його словами, він (тяжко хвора людина) був затри-

маний спецслужбами. В його оселі було проведено 

обшук (див. про це відеосюжет [50]). Серед іншого, 

в Анатоля вилучили відеозапис фантастичного те-

левізійного фільму «Втікач», знятого білоруським 

телебаченням за мотивами однойменної радіоп’єси 

Іллі Хоменка та Володимира Фоменка. Згадана ра-

діодрама представляла Україну на міжнародному 

фестивалі «Приз Європа», ставилася радіомовлен-

ням багатьох країн (і білоруським радіо також). За-

лишимо за межами обговорення стан речей, коли 
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державні служби вилучають у письменників худо-

жні фільми виробництва державного телебачення, 

та ще й поводяться так, як про це розповідається у 

згаданому вище відео. Важливим у контексті запро-

понованої статті є те, що радіоп’єса «Втікач», 

прем’єра якої на Українському радіо відбулася в 

1995 році, була присвячена фантастичній, як тоді 

здавалося, моделі розвитку людства: реставрації аг-

ресивної мілітаристської імперії, стилем існування 

якої стануть терор проти власного і сусідніх наро-

дів, політичні вбивства, а також експансіонізм, 

здійснюваний, серед іншого, шляхом таємних роз-

відувально-диверсійних операцій.  

Наведені дані, на думку авторів, є додатковим 

підтвердженням думки, що функціональні можли-

вості класичної моделі радіомовлення, у тому числі 

її прогностичний потенціал, у ХХІ столітті далеко 

не вичерпані.  

Висновки. 

1. Класична модель радіомовлення може бути 

інтегрована в сучасний кросмедійний та мультиме-

дійний комунікаційний простір без суттєвих втрат 

своїх продуктивних та формотворчих здобутків. 

2. Радіомовлення, а в широкому смислі аудіа-

льне медіавиробництво має власні інструменти 

впливу на аудиторію, які проблематично відтво-

рити аудіовізуальними засобами. 

3. Ефірне радіомовлення менш вразливе щодо 

сторонніх деструктивних впливів, ніж мультиме-

дійні інтернет-ресурси. 

4. Перераховані якості перетворюють радіомо-

влення на потужний засіб захисту загальнолюдсь-

ких цінностей і демократичних пріоритетів. Тому, в 

разі зіткнення з зовнішніми чи внутрішніми си-

лами, ворожими ідеям "відкритого суспільства", ра-

діомовлення опиняється на вістрі деструктивного 

впливу з боку структур і осіб, зацікавлених у соціа-

льно-політичному регресі. Ці дії – багатовекторні, 

вони часто мотивуються економічними чинниками, 

замовчуються чи навпаки, презентуються громад-

ськості як корисні структурні трансформації, мас-

куються популістською риторикою, хоча по суті є 

диверсійними складниками медіавійни. Розпізнати 

їх на ранніх і неочевидних стадіях як агресію не зав-

жди можливо.  
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Анотація 

Наша стаття присвячена дослідженню сучасного етапу реформи з децентралізації влади в Україні, яка 

направлена на підвищення інституційної спроможності регіональної влади, розвитку відповідальної само-

достатності місцевої громади, формування сталої стратегії розвитку інфраструктури та ефективних для 

людського розвитку. Інституційну і стратегічну основу організації місцевої влади в Україні складають 

сільські, селищні та міські ради, які відповідно до чинного законодавства займає ключове місце у владній 

вертикалі держави. Саме на місцеве самоврядування покладено регіональні владні повноваження, які охо-

плюють виконання функцій виконавчої влади на місцях і у виконанні яких виконкоми підконтрольні та 

підзвітні відповідним органам виконавчої влади. Крім того виконує функції управління й фінансування 

соціальних галузей та суб’єктів життєзабезпечення громади, реалізує нормотворчі та розпорядчі функції, 

відкриті й підзвітні перед місцевою громадою, виборні і колегіальні.  

Автор дослідження розглядав сучасні тенденції відкритості діяльності державного управління на ре-

гіональному та місцевому рівні, розвиток освітньої галузі території в умовах децентралізації. Адже ефек-

тивна система діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування утворюється шля-

хом системних дій у формуванні моделі прозорості виконання повноважень; розвитку активних і констру-

ктивних комунікацій в контексті «влада-громада»; професійності і відповідальності посадових осіб у 

виконанні повноважень; активної громадянської експертизи, участі й контролю. Інституціональна спро-

можність регіональної влади має визначатися: демократичними принципами діяльності і прозорості орга-

нізаційних процесів; повноцінне розуміння громадської потреби й стратегії ефективного діяльнісного про-

стору, долучення інвестицій розвитку громади; активністю стратегій планування розвитку соціально-осві-

тньої галузей; відкрите використання можливостей суспільної спроможності (консультації, обговорення, 

долучення громадських радників й експертів, науковців, активістів тощо).  

За результатами нашого дослідження встановлено, що ефективність відкритості діяльності залежить 

від механізмів вибудовування інституціональної спроможності органів державного управління, місцевого 

самоврядування, громадського активу та приватних структур. Адже від відкритості їх роботи залежить 

ефективність впливів на розв’язання старих чи нових проблем місцевих територій та стратегії сталого ро-

звитку громади. 

Abstract 

The article is devoted to the study of the current stage of the reform of power decentralization in Ukraine, 

which aims to increase the institutional capacity of regional authorities, responsible local self-sufficiency, sustain-

able development of infrastructure and effective human development. The institutional and strategic basis for the 

organization of local government in Ukraine are village, town and city councils, which according to current legis-

lation occupy a key place in the power vertical of the state. It is the local government that is entrusted with regional 

powers, which cover the performance of local executive functions and in the performance of which the executive 

committees are under the control of and accountable to the relevant executive bodies. In addition, it performs the 

functions of management and financing of social sectors and subjects of life support of the community, implements 

rule-making and administrative functions, which are open and accountable to the local community, elected and 

collegial. 

The author of the study considered the current trends in openness of public administration at the regional and 

local levels, the development of the educational sector of the territory in the context of decentralization. After all, 

an effective system of public administration and local government is formed through systematic actions in the 

formation of a model of transparency in the exercise of powers; development of active and constructive commu-

nications in the context of "government-community"; professionalism and responsibility of officials in the perfor-

mance of their duties; active civil expertise, participation and control. The institutional capacity of regional au-

thorities should be determined by: democratic principles of activity and transparency of organizational processes; 

full understanding of public needs and strategies of effective activity space, involvement of investments of com-

munity development; activity of strategies of planning of development of social and educational branches; open 
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use of opportunities for social capacity (consultations, discussions, involvement of public councilors and experts, 

scientists, activists, etc.). 

According to the results of the study, it is found that the effectiveness of openness depends on the mechanisms 

of building the institutional capacity of public administration, local government, public assets and private entities. 

After all, the effectiveness of influencing the solution of old or new problems of local territories and the strategy 

of sustainable community development depends on the openness of their work. 

Ключові слова: Демократизація, прозорість і відкритість діяльності, освітня галузь, ефективність ді-

яльності, проєкти участі. 

Keywords: Democratization, transparency and openness, education, efficiency, participatory projects. 

 

Постановка проблеми. Євроінтеграція Укра-

їни окреслила нагальність активних реформ у пог-

либленні децентралізації й демократизації публіч-

ної влади, нового рівня перезавантаження регіона-

льних повноважень й персональної 

відповідальності за ефективність управління, дося-

гнення стратегії сталого розвитку громади. Сього-

дні проходять активні демократичні процеси з тра-

нсформації діяльності місцевої влади, які мають на-

повнитися новими змістовними складовими: 

відкритістю й прозорістю діяльності (transparency) 

та активним публічним контролем процесів; всебі-

чна доступність (accessibility) для громадян; іннова-

ційність та чутливість влади до громадських вимог 

і нових ідей, готовність оперативно й ефективно ре-

агувати (responsiveness); повноцінну інституційну 

спроможність місцевої влади у сталому розвитку 

території, ефективності інфраструктури і задово-

лення життєвих потреб громадян.  

Україна приєднавшись до Європейської конве-

нції з прав людини і захисту основних свобод, як 

країна-учасниця взяла зобов’язання гарантувати 

право громадян і людини на повну інформацію, ви-

роблення чітких правил в інформаційній політиці, 

належному інформування громадян про стратегії і 

плани діяльності місцевої влади. Відповідно в да-

ному контексті виділяються два аспекти: перший – 

доступність громадян до повної інформації про ді-

яльність місцевої влади; другий – оперативність і 

своєчасність інформування громадян з усіх необ-

хідних і життєвих питань для користування пра-

вами, обов’язками і свободами, які становлять осо-

бливий суспільний інтерес.  

Відповідно, ми й визначили для себе нагальну 

потребу дослідити дану проблему з наукового, 

управлінського й змістової сторін для визначення 

наступності, системності та ефективності інформа-

ційного процесу в освітній галузі. Дослідження 

здійснено в рамках НДР: кафедри публічного уп-

равління і права «Теоретичні та практичні аспекти 

розвитку публічного управління» та кафедри соціа-

льно-гуманітарної освіти «Соціально-гуманітарна 

освіта та особистість: сучасні змістовні трансфор-

мації» (УкрІНТЕІ, № 0118U004951 та 0118U004951 

від 04.2018). 

Цілі дослідження. Автор поставив за мету до-

слідити сучасні тенденції у відкритості державного 

управління регіону із стратегії розвитку освітньої 

галузі громади. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми відкритості і прозорості взаємовідносин 

в контекстах «центр-регіони», «влада-громадяни», 

«влада-бізнес», «міжнародне партнерство» знахо-

дять свої окремі аспекти наукових досліджень за рі-

зними напрямками. Активніше здійснюють аналі-

тичні осмислення зарубіжні дослідники: Д’юї Дж., 

Девас Н., Рандолф Р., Генсон М., Габермас Ю., Ро-

бінсон К., Покка А., та ін., які розглядають процеси 

демократизації і децентралізації, також в контексті 

розбудови нових процедурних механізмів вибудо-

вування відкритості і прозорості діяльності органів 

регіональної влади та системи освіти: розмежу-

вання повноважень/відповідальності – держави, ре-

гіонів та місцевих; трансформації в системі держа-

вного управління і місцевого самоврядування на ре-

гіональному рівні; євроінтеграційні процеси з 

розвитку відкритості/прозорості для стратегій пар-

тнерства у різних галузях суспільної діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Перші вибори у 

жовтні 2020 року позначили початок в становленні 

нової моделі адміністративно-територіального по-

ділу на регіональному та субрегіональному рівні. 

Відбулося переформатування владних інституцій, а 

саме: місцевих державних адміністрацій на рівні 

районів та органів місцевого самоврядування – те-

риторіальних громад (далі – ОМС, ТГ), відповідно 

є актуальними наступні кроки, які вже направлено 

на євроінтеграційне змістове розмежування повно-

важень, сфери відповідальності й діяльності з прак-

тичної реалізації стратегій сталого розвитку інфра-

структури та демократизації публічного простору 

громади.  

Незаперечними є думки, що процеси децентра-

лізації владних повноважень й відповідальності від 

центру на місцевий рівень, нового змісту роботи та 

визначення ключових індикаторів ефективності мі-

сцевих ресурсів для стратегій розвитку суспільної 

інфраструктури, динамічної сталості ресурсних по-

тенціалів й достатнього рівня самоорганізації зага-

льних секторів громади, які створюють нові реальні 

й послідовні стратегії в регіональній політиці, ви-

будовують сучасні стратегічні пріоритети для ста-

лого розвитку інфраструктури громади та адаптації 

громади до процесів розвитку й долучення [1; 2]. У 

окресленому контексті, значно підвищується пот-

реба в підвищенні й поглибленні демократичних 

процесів з прийняття управлінських рішень, які від-

повідно до сучасних європейських практик немож-

ливо реалізувати не маючи нової філософії менедж-

менту діяльності місцевої влади. Адже, без чіткого 

усвідомлення всіма учасниками суспільної, публіч-

ної та управлінської діяльності потреби у дотри-

манні встановлених демократичних процедур й 
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правил, без реалізації яких, й надалі буде залиша-

тися низьким рівень довіри громадян до діяльності 

місцевої влади та поглиблювати місцеву кризу. 

Основою розпочатих публічних процесів з ре-

форми окреслюються стратегії у вибудовуванні но-

вого змісту регіонального державного управління, 

який окреслено прагненням розширити відкритість 

прозорості й відкритості організаційних процесів у 

прийнятті управлінських рішень та залученні гро-

мадян до врегулювання місцевих справ, які страте-

гічно направлено на подолання існуючих проблем 

та сталий розвиток громади. А досягнути вказаного 

можна через активну комунікацію різними кана-

лами та формами, в контексті «влада-громадяни», 

що окреслюється через співучасть із громадянами у 

професійній експертизі, дослідженні ситуації, кон-

сультуванні процесів, наукових дослідженнях та 

розбудови стратегії з пошуку загального виходу у 

подоланні кризового стану, задоволенні індивідуа-

льних запитів на зміст і якість освіти тощо.  

Європейський підхід у процесах державного 

управління науковцями відображено через поняття 

«good governance», яке вони тлумачать, як «добре 

управління», «правильне управління», «ефективне 

управління». Адже, наприклад, тлумачення поняття 

«ефективне управління» передбачає: по-перше, 

«досягнення поставлених цілей»; по-друге, у «необ-

хідний термін»; по-третє, «мінімально можли-

вими витратами» суспільних ресурсів; по-четве-

рте, розвитку самоорганізації тобто «демократія 

участі» [3, с. 28]. Відповідно, на наше переконання, 

яке підтверджено результатами сучасних практик в 

ТГ, що тільки чітке розуміння, комунікація та сис-

темна діяльність службовців може створити ефек-

тивне середовище для послідовних зрушень в житті 

громади. 

В рамках проведених нами досліджень, ми 

провели наступні діагностичні змістові кроки: ви-

значення критеріїв/індикаторів відкритості освіт-

нього інформаційного середовища; досліджено ін-

формації про зміст розвиваючого середовища та 

його вплив на якість освітнього процесу; дослі-

джено дієвість впливу е-ресурсів на відкритість 

влади й системи освіти; досліджено моделі розви-

тку інформаційно-комп’ютерної компетентності 

працівників закладів освіти; визначено структуру 

інформаційного середовища веб-ресурсів та їх які-

сні показники; окреслено прозорість зони впливу 

інформаційного середовища закладу на дистанційні 

форми навчання та інструменти підвищення якості 

освіти; визначено структурні елементи інформації, 

яка актуальна для громадян, громадськості та роз-

будови стратегій розвитку освітньої системи в ТГ, 

тощо.  

Відмічаємо, що інформаційний простір освіт-

ньої галузі можна окреслити: по-перше, сучасною 

інфо-ресурсною платформою; по-друге, об’єднує 

традиційні уявлення про комунікацію (створення, 

інформаційний менеджмент, інформаційна аналі-

тика, публічна інформація, інформаційна логіс-

тика); по-третє, застосування новітніх віртуаль-

них можливостей (ЄДЕБО, ІСУО; веб-сайти; Face-

book, Instagram, Viber, сайти ТГ тощо); по-

четверте, інші канали комунікації – зустрічі, звіти, 

презентації, опитування тощо. Арі Покка відмічає, 

що «вкрай важливо, щоб цілі школи були ретельно 

розглянуті та оприлюднені, … бачення необхідної 

перспективи і приносить послідовність у прийняття 

рішень» [4, с.56]. Основною посадовою особою 

окреслених процесів комунікації стає директор за-

кладу освіти, як організатор стратегічних перспек-

тив та розбудови ефективної роботи шкільного 

співтовариства й громади. 

Все частіше, дослідники процесів публічного 

простору на регіональному та місцевому рівні, від-

мічають: місцеву кризу у процедурах інформування 

про стратегії управління соціально-економічним та 

суспільно-політичним розвитком ТГ; надмірною 

політизованістю та пов’язаними із цим явищами й 

ризиками – конфліктами між групами впливу/інте-

ресів на місцевому рівні; надмірною закритістю для 

більшості громадян процедур прийняття рішень, 

протистоянням між виконавчими та самоврядними 

інститутами влади тощо. Кризові явища публіч-

ному просторі – це завжди переломний етап функ-

ціонування будь-якої системи суспільства, на 

якому все піддається руйнівному впливу зовні або 

із середини, що потребує нової відповіді та діяльні-

сного реагування на виклики часу.  

Як зазначають дослідники, системна криза в 

державному управлінні може розвиватися наступ-

ним чином: 1)по-перше, через виникнення числен-

них конфліктних центрів у сферах суспільного 

життя, не сприйняття альтернативних ідей, нове 

співвідношення конструктивних/неконструктив-

них сил та/або інтересів, розв’язання може стати 

джерелом нового підйому розвитку суспільства та 

стабілізувати ситуацію; 2)по-друге, кризові/конфлі-

ктні ситуації в суспільстві поглиблюються до та-

кого ступеня, що їх вирішення неможливе за допо-

могою окремих компромісів, окреслене відображає 

функціональний дисонанс механізмів діяльності 

державної влади, громадськості і методів управ-

ління соціально-економічним умовам, які зазнали 

змін; 3) по-третє, розвиток й загострення кризи, 

що включає розпад/розлад наявних суспільних 

структур та поглиблення нестабільності регіону [5, 

с. 32].  

В окресленому контексті, важливо зазначити, 

що ознаками прояву загальносистемної суспільної 

кризи на рівні місцевих публічних інституцій та ро-

збалансованості змісту їх діяльності: 1)довготри-

вала/прихована/відкрита недієздатність органів мі-

сцевої влади та відсутність дієвої комунікації 

(втрата можливостей, потенціалу управлінського 

впливу, стратегічної ініціативи та творчості); 

2)втрата/відсутність серед апарату управління стра-

тегічної ініціативи й управлінського впливу; 3)від-

сутність зваженої кадрової політики у структурах 

місцевої влади; 4)використання органами влади по-

пулістських обіцянок; 5)падіння престижу/впливу 

органів влади; 6)підвищена критична актив-

ність/тиск незадоволених громадян; 6)руйнування 

суспільних ідеалів, принципів активних громадян, 

безкарне зростання злочинності та корупції; 7)абсо-
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лютне/відносне зубожіння більшої частини насе-

лення (низький рівень життя, руйнація звичного 

способу життя, високе безробіття) [6, с.33]. На 

жаль, такий хаотичний перебіг місцевих подій пос-

тупово призводить до досягнення критичної ви-

соти, кризи, яка може привести до громадського су-

противу, протистояння й загрожує переходу у ста-

дію суспільної кризи/вибуху, шляхом масових 

рухів/акцій незадоволених осіб.  

Певна річ, останні зарубіжні дослідження свід-

чать, що більшість таких соціальних конфліктів, які 

призводять до поглиблених кризових суспільних 

явищ, перебувають у тісній взаємодії із діяль-

ність/бездіяльністю влади, що може загострити су-

спільну ситуацію. Окреслюються публічні дії, які є 

системними, поступальними та методологічно ви-

вірені з управління конфліктом через: 1) інституа-

лізацію, шляхом встановлення норм/правил вирі-

шення конфлікту; 2) легітимація, шляхом постано-

вки інституціональної процедури залежно від 

відповідальності більшості учасників конфлікту (на 

основі дотримання запропонованих норм і правил); 

3) структурування груп з протистояння (створення 

умов для прояву та організаційного закріплення ко-

лективних суб’єктів – носіїв тих чи інших інтере-

сів); 4) постійне послаблення гостроти конфлікту за 

рахунок переключення/переміщення на інший рі-

вень [7, с. 397].  

Національне законодавство синхронізується із 

Європейською Хартією місцевого самоврядування, 

яка визначає сучасні демократичні принципи роз-

будови місцевого врядування через основну вагу 

права і реальну здатність ОМС регламентувати зна-

чну частину гарантованих державою прав й можли-

вістю управляти нею, діючи в межах законів, під 

свою власну відповідальність та в інтересах гро-

мади. Самоврядування постає однією з основних 

підвалин демократичного ладу, а особисте право 

громадян брати участь в управлінні державними 

справами постає як ключова ознака сучасних демо-

кратичних принципів та ефективної системи управ-

ління справами громади, яка максимально набли-

жена і доступна для громадян [8, c.216; 9]. Наші до-

слідження підтверджують наступну тезу, що саме 

ефективна територіальна громада постає у новому 

сучасному статусі – самодостатньої, розвиненої і 

самоврядної соціально-публічної системи, від змі-

сту та процедур діяльності якої залежить загальний 

стан справ на території [10; 11]. В окресленому ас-

пекті суттєво актуалізуються управлінські проце-

дури місцевих органів влади та посадових осіб: ві-

дкритість, гнучкість, прозорість і підзвітність перед 

громадянами й доступність/прийнятність посадов-

ців до значимих суспільних запитів/стурбованості.  

В чинному законодавстві України окреслено, 

що заклади освіти: формують відкриті та загально-

доступні ресурси з інформацією про діяльність, 

враховуючи індивідуальні можливості громадян; 

зобов’язані розмістити ліцензії (статут, структуру 

та органи управління закладом, кадровий склад, 

освітні програми, відомості про ліцензійний та фа-

ктичний обсяг здобувачів освіти, мова освітнього 

процесу, вакансії закладу освіти, ресурсне й матері-

ально-технічне забезпечення освітнього процесу, 

наявність пансіону, результати різнорівневого мо-

ніторингу змісту і якості освіти, річний звіт діяль-

ності, правила прийому, умови доступності на нав-

чання для осіб з особливими освітніми потребами, 

перелік додаткових освітніх послуг, встановлені 

правила поведінки, загальні заходи з протидії булі-

нгу/насиллю та повідомлення про факти насилля, 

порядок реагування на випадки булінгу/насилля, 

звіти про використання публічних та інвестиційних 

коштів, перелік проведених робіт з підвищення ко-

мфорту в закладі, інша інформація за рішенням за-

кладу освіти). Окреслена інформація розміщається 

закладом освіти на своїх цифрових сторінках та/або 

на веб-сайті свого засновника тощо [12]. Необхідно 

відзначити, що окреслені аспекти інформування та 

відкритості роблять позитивні зрушення у підви-

щенні іміджу закладу освіти й органу управління 

освітою, які відкривають й роблять прозорим осві-

тній простір, внутрішній зміст і якість освіти для 

сприйняття громади, родин й здобувачів, окреслю-

ють перспективи врахування освітніх запитів гро-

мади та окремих громадян. 

Проведені нами дослідження щодо стану із на-

повненням веб-сайтів закладів освіти Дніпропетро-

вщини, привели нас до наступних поки що невтіш-

них висновків: 1)відсутні єдині нормативні ви-

моги/стандарти про перелік рубрик, зміст та 

періодичність розміщення інформації з окремих 

питань; 2)не сформовано єдиний алгоритм вимог до 

розміщуваних матеріалів; 3)проблеми із кадровим 

забезпеченням та супроводом наповнення цифро-

вих ресурсів закладу освіти; 4)потребують затвер-

дження загальні стандарти розміщуваної інформа-

ції із змісту та якості освіти; 5)відсутній суспільний 

моніторинг відкритості освітньої діяльності й оці-

нки відповідності освітнім запитам громадян; 6)по-

требує структурного розроблення дистанційна пла-

тформа для навчання дітей та дорослих (освітня 

програма, планування, навчальні матеріали, тестові 

завдання для контролю, додаткові розвиваючі ресу-

рси); тощо. Також відмічаємо, що значне число ін-

формації призначеної для громадян: не доступна 

для їх розуміння; не системна і не періодична; об-

межена структурою й змістом; цифрова інформа-

ція, яка не дає відповідей про зміст та якість освіти; 

пропозиції із змісту навчальних курсів за вибором; 

відсутня платформа для самостійної освіти дітей 

або дорослих; відсутній батьківський блок інфор-

мації та алгоритм відкритості змісту освіти. 

В Україні громадянськими інституціями «Пря-

муємо разом», «#TransparentCities» та 

«TRANSPARENCY INTERNATIONAL Ukraine» 

розпочато реалізацію регіональних проєктів із дос-

лідження рівня ефективності влади через моніто-

ринг та проведення стану відкритості й прозорості 

в діяльності освітньої системи. Так, у 2017 році 

було започатковано реалізацію загальнонаціональ-

ної програми «Transparent cities/Прозорі міста». 

Відмічаємо, що її мета окреслена у дослідженні 

ефективних механізмів з подолання корупції на мі-

сцевому рівні, запровадження найкращих практик у 
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прозорості та підзвітності влади. Необхідно відзна-

чити, що під «прозорістю/підзвітністю» дослідники 

проєкту розуміють – стан практики діяльності, за 

якого громадянам забезпечується право та реальна 

індивідуальна здатність мати доступ до інформації, 

розуміння ними управлінського процесу ухвалення 

рішень через залученість громадян до процесів ви-

роблення та імплементації політик, а місцева влада, 

усвідомлюючи важливість демократичного відк-

риття інформації й залучення громадськості, попе-

редження корупції тощо [13]. 

Звичайно, до переліку сфер місцевого самовря-

дування, за якими робиться вимірювання прозоро-

сті міста: інформація про роботу органів місцевого 

самоврядування; доступ та участь громадян; кому-

нальні закупівлі; місцева житлова політика; місце-

вий бюджетний процес; фінансова та матеріальна 

допомога, гранти; місцеві соціальні послуги; кад-

рові питання громади; антикорупційна політика та 

конфлікт інтересів в громаді; міське землекористу-

вання та будівельна політика; ефективність комуна-

льних підприємств; комунальне майно; розвиток 

освітньої галузі; інвестиції та економічний розви-

ток. Методологія моніторингового дослідження 

включає збір як первинних, так і вторинних даних: 

первинні – опитування серед представників місце-

вої влади та отримання офіційних відповідей на ін-

формаційні запитання; вторинні – документи місь-

ких рад; інформація оприлюднена на веб-сайтах, 

аналітика відкритої публічної інформації та їх оці-

нка за відкритістю й доступністю. Ключовою дослі-

дницькою проблемою постають питання надійності 

та достовірності результатів, збалансованості оці-

нок й висновків, які перевірено за активними і пра-

вильними посиланням на джерела, рейтингові порі-

вняння із раніше проведеними дослідженнями та 

оцінка їх тенденції розвитку. 

Із порівняння виходить, що за результатами 

чотирьох років дослідження середній показник 

прозорості міст підвищився до 59.5%. Оцінювання 

міських рад, вже традиційно відбувається за 47 по-

казниками у 14 сферах комунальної діяльності. За 

результатами першого дослідження середній пока-

зник підзвітності українських міст складав – 12.5 

балів із 100 можливих. Хоча індикативна шкала 

прозорості міст/міських рад залежно від підсумко-

вого балу визначено за наступними рівнями: непро-

зоре місто – від 0 до 19 балів; переважно непрозоре 

місто – від 20-39 балів; частково прозоре місто – 

від 40 до 59 балів; переважно прозоре місто – від 

60 до 79 балів; прозоре місто – від 80 до 100 балів 

[13]. Нарешті грудень 2021 року став початком но-

вого дослідницького етапу визначення рівня прозо-

рості/відкритості міських рад України. Організато-

рами дослідження заплановано здійснити незале-

жну експертизу прозорості 20 міст за близько 80 

індикаторами, які будуть розкривати, як внутрішні 

так і зовнішні процедури й процеси, що проходять 

у міській раді. Адже, саме місцева влада перебуває 

в суспільній зоні з сталим й низьким рівнем довіри, 

з боку громадян, але в той же час відповідно пере-

буває у значному наближенні до жителів громади 

та яка відповідальна за загальний стан справ на те-

риторії. 

Експертами визначаються наступні рекомен-

дації для поглиблення процесів прозорості й відк-

ритості місцевої влади: 1)використовувати елект-

ронні інструменти зв’язку та надання послуг; 

2)пристосовувати цифрові веб-сайти до потреб жи-

телів громад, робити їх доступнішими; 3)користу-

ватися готовими електронними інструментами, які 

покликані спростити розробку і втілення складних 

технічних рішень, як-от: платформа EDEM, Ди-

зайн-система державних сайтів України, Портал ві-

дкритих даних, DOZORRO тощо; 4)забезпечити он-

лайн-трансляції (зі збереженням відеозапису) засі-

дань органів самоврядування, конкурсних комісій, 

громадських обговорень і слухань з окремих соціа-

льно-освітніх питань; 5)оприлюднювати дані у фо-

рматах, які підлягають автоматичному зчитуванню 

та обробці; 6) завчасно оприлюднювати проєкти рі-

шень й повні порядки денні засідань міської (місце-

вої) ради та виконавчого комітету й інших струк-

тур; 7) завчасно анонсувати заходи й засідання 

ОМС, оновлювати календар планів роботи органів 

міської ради; 8)забезпечити безперешкодний дос-

туп до засідань ОМС для громадян і журналістів із 

дотриманням санітарних/карантинних вимог; 

9)проводити публічні обговорення з громадянами 

важливих питань, зокрема бюджету, стратегій роз-

витку, тарифів на послуги комунальних підпри-

ємств і установ й інших регуляторних актів; 10)при-

значати керівників закладів освіти, соціальних 

об’єктів і комунальних підприємств на основі відк-

ритих конкурсів; 11)оприлюднювати актуальну ін-

формацію про місцевий бюджет (бюджет участі), 

зокрема стан ефективності реалізації проєктів-пе-

реможців і сприяти їх втіленню; 12)створити сис-

тему електронної реєстрації заяв на житло; 

13)оприлюднювати актуальні дані квартирного об-

ліку й житла, яке перебуває в комунальній власно-

сті, зокрема про вільні приміщення, надання служ-

бового житла, процедури виведення зі статусу слу-

жбового й приватизацію; 14)дотримання 

ухваленого етичного кодексу депутатів міської 

ради, а також службовців місцевого самовряду-

вання й працівників комунальних закладів/підпри-

ємств; 15)створити геопортал міста, розробити й 

опублікувати на ньому інтерактивні карти з генера-

льним планом, планами зонування, детальними 

планами територій, а також розташуванням рекла-

мних конструкцій і комплексною схемою тимчасо-

вих споруд загального призначення [14]. 

Сучасний період стратегій сталого розвитку 

публічної діяльності вимагає активних й нестанда-

ртних рішень, нових шляхів реалізації для ефекти-

вного підйому ТГ в цілому та врахування запиту 

громадян на інформацію загального значення. Існує 

необхідність у запровадженні більш системного со-

ціального діалогу представників регіональної 

влади, ОМС, асоціацій бізнесу та суспільних об’єд-

нань із застосуванням різних механізмів: консуль-

тацій, консультування в режимі он-лайн, комуніка-

ції, робота ділових і громадських груп для обгово-

рення, вивчення думки, зелені і білі книги, дорадчі 
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комітети [15]. Адже через різні механізми прозоро-

сті й відкритості, демократизації змісту і ефектив-

них суспільних справ, у такий спосіб відбуваються 

зрушення в формах демократичних процедур, залу-

ченості та поінформованості громадян, які суттєво 

змінюють взаємини із владою й розбудовують успі-

шну громаду. Підсумовуючи, головне не зупиня-

тися, робити поступальні й ефективні кроки у по-

шуку шляхів порозуміння, бути чесними і відкри-

тими, адже лише тоді настануть часи злагодженості 

й поступальності у сталому розвитку громади. 

Висновки. Таким чином, ми всебічно дослі-

дили теоретичні та практичні аспекти у розбудові 

нових моделей довіри «влада-громадяни» та меха-

нізмів державного управління, які в регіонах напра-

влено на євроінтеграційне формування ефективної, 

демократичної й активно діяльнісної системи відк-

ритості, гнучкості і прозорості. Місцева влада ро-

бить перші кроки з розвитку традиційних процедур 

та систематичних заходів підзвітності перед грома-

дянами й відкритого розуміння/прийнятності поса-

довців публічних інститутів до значимих суспіль-

них проблем/запитів громадян. За результатами до-

слідження відмічаємо, що система державного 

управління освітньою системою тільки розпочала 

вибудовування моделі відкритості/прозорості: 

1)формування правового поля відкритості/прозоро-

сті освітньої системи ТГ; 2)запровадження нових 

практик з демократизації в інституціональній спро-

можності управління освітою; 3)регіональна/міс-

цева влада стали реально відкритими регулято-

рами: стратегічних, організаційних, фінансових, 

матеріальних та людських/кадрових ресурсів ТГ; 4) 

вибудовується рівень державно-приватної комуні-

кації, яка позитивно впливає на загальні процеси 

управління освітою ТГ; 5)людина, її діяльність 

(професійна, громадська) стали ключовими 

суб’єктами регіональних/субрегіональних/місце-

вих процесів, які направлено на зміни в якості 

життя громади; 6) окреслено змістові системно-

утворюючі проблеми із розбудови нових практик 

відкритості/прозорості освітньої системи, громадя-

нських інституцій та місцевої влади; 7)зберіга-

ються негативні тенденції у змісті інформаційного 

поля про освітні послуги, не враховуються запити 

громади; 8)закритість окремих територіальних про-

цедур призводить до процвітання корупційних ді-

янь та зловживань владою; тощо. Разом з тим, вище 

окреслене в практиках регіонального державного 

управління освітньої системи сприятиме: актив-

ній/ефективній розбудові/поглибленню позитив-

них тенденцій з трансформації змісту й якості осві-

тніх послуг; досягненню високих стандартів рівня 

життя людини; подоланню місцевих інфраструкту-

рних проблем та розбудові ефективної моделі регі-

ональної/місцевої стратегії сталого розвитку. 
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Анотація 

В статті розкрито теоретико-методологічні підходи до трактування сутності поняття 

«правопорушення у сфері економіки і фінансів», «тіньова економіка», «економічна злочинність», 

«господарська злочинність», «кримінальна економіка», «фінансова злочинність» в частині правових ас-

пектів та загального сприйняття для профілактичних заходах правопорушень. Доведено, що профілактика 

порушення закону у фінансово-економічній сфері є важливим інструментом в державному механізмі про-

тидії фінансово-економічній злочинності та полягає у детермінації злочинної поведінки шляхом 

нейтралізації негативних факторів. 

Abstract 

The article reveals theoretical and methodological approaches to the interpretation of the essence of the con-

cept of «offense in the field of economics and finance», «shadow economy», «economic crime», «economic 

crime», «criminal economy», «financial crime» in terms of legal aspects and general perception for preventive 

measures. It is proved that the prevention of violations of the law in the financial and economic sphere is an 

important tool in the state mechanism for combating financial and economic crime and is to determine criminal 

behavior by neutralizing negative factors. 

Ключові слова: профілактика правопорушень, фінансово-економічні злочини, фінансово-економічна 

сфера, нормативно-правові аспекти, тіньова економіка. 

Keywords: crime prevention, financial and economic crimes, financial and economic sphere, normative and 

legal aspects, shadow economy. 

 

Сучасні умови, зокрема: світова глобалізація; 

диджиталізація суспільного життя, складна еко-

номічна та політична ситуація в країні та пандемія 

COVID-19 створюють суттєві перепони в розбудові 

України як демократичної та правової держави, бо 

зумовлюють трансформацію суспільних відносин 

та стрімкий розвиток злочинності, зокрема і в 

фінансового-економічній сфері. Зниження рівня 

життя населення, зменшення виробництва та поши-

рення безробіття все це призводить до соціально-

економічного занепаду та потребує пошуку шляхів 

розв’язання окреслених проблем, зокрема шляхом 

профілактики правопорушень у фінансово-еко-

номічній сфері, як важливого напряму внутрішньої 

політики України задля ефективного 

функціонування держави, створення відповідних 

умов для стабільного розвитку суспільства і відтво-

рення економіки, а також розбудови країни євро-

пейського зразка. 

Питанням, пов’язаним запобіганню злочин-

ності в економіко-фінансовій сфері, розроблення 

заходів профілактики економічних правопорушень 

в контексті економічної безпеки України присвя-

чено безліч наукових праць провідних зарубіжних 

та вітчизняних вчених, серед яких: В.Я. Тацій, 

О.Г. Кальман, М.І. Бажанов, О.М. Бандурка, О.І. 

Остапенко, В.Ю. Шепітько та ін. Проте стрімкий 

розвиток відносин в сфері економіки та фінансів та 

сучасний стан злочинності в країні зумовлюють 

необхідність продовжити дослідження проблема-

тики профілактики правопорушень в фінансово-

економічній сфері, основну увагу приділивши пра-

вовим аспектам.  

Мета статті полягає у ґрунтовному аналізі пра-

вових аспектів проблематики профілактики та за-

побігання правопорушенням в фінансово-еко-

номічній сфері в умовах зміни політичного та 

соціально-економічного устрою країни та рефор-

мування правоохоронної системи. 

Станом на сьогодні фінансово-економічна зло-

чинність набуває нового змісту. У результаті ре-

формування економічних відносин, переходу від 

державної до ринкової економіки виникли нові 

групи небезпечних суспільних діянь, незаконні ме-

ханізми та способи їх реалізації й схеми прикриття 

в галузях економіки, котрі в наслідку призводять до 

руйнування важливого атрибуту розвиненої демо-

кратичної та правової країни – сприятливого 
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клімату та низького рівня злочинності у фінансово-

економічній сфері. 

Наукова спільнота постійно сперечається про 

однорідність словосполучень, пов’язаних з фінан-

сово-економічною злочинністю. До них відносять 

поняття «правопорушення у сфері економіки і 

фінансів», «тіньова економіка», «економічна зло-

чинність», «господарська злочинність», «кри-

мінальна економіка», «фінансова злочинність» та 

ін. Деякі вчені вважають їх синонімами, а дехто 

каже, що вони є різними поняттями [7, с. 61]. Еко-

номічну злочинність безпосередньо розглядають як 

сукупність вчинених на певній території за 

відповідний проміжок часу злочинів та осіб, які їх 

вчинили, безпосередньо направлених на відносини 

власності, розподілу та використання товарів та по-

слуг, об’єктом яких є відносини в сфері економіки. 

Фінансова злочинність є однією із основних груп 

економічної злочинності, яку можна розуміти як 

сукупність злочинів, безпосередньо пов’язаних із 

посяганням на відносини по формуванню, 

розподілу, перерозподілу і використанню фінансо-

вих ресурсів суб’єктів економічних відносин [1, 

с. 23–24]. Отже, злочинність у фінансово-еко-

номічній сфері – це складна система, що містить в 

собі сукупність правопорушень, що посягають на 

економічну безпеку, порядок управління еко-

номічними процесами та економічний розвиток 

держави, а також стабільну діяльність фінансової 

системи країни, що поставлена під охорону націо-

нального законодавства. При цьому, визначаючи 

коло злочинів у фінансово-економічній сфері слід 

згадати про науковий підхід, сформований І.М. 

Даньшиним щодо основного критерію віднесення 

конкретного злочину до економічного, таким 

названо спрямованість діяння проти економічної 

системи суспільства (об’єкт) і його наслідки (за-

подіяння істотної матеріальної шкоди об’єкту) [3, 

с. 278]. 

Що стосується профілактики правопорушень, 

то вона відіграє не останню роль у діяльності ор-

ганів, які забезпечують безпеку держави, зокрема, 

від злочинних посягань у фінансово-економічній 

сфері. Серед науковців поширеною є думка, що по-

няття «профілактика» правопорушень входить у 

систему попередження злочинності як один із видів 

попереджувальної діяльності. Ціле (загальне) – це 

попередження, а частина (особливе) – профілак-

тика. Профілактика вважається першим етапом по-

переджувальної діяльності, спрямованої на недопу-

щення правопорушення [9, с.153]. До основних 

цілей профілактики правопорушень належать: об-

меження дії негативних явищ і процесів, взаємо-

пов’язаних зі злочинністю; усунення 

(нейтралізація) детермінант злочинних проявів; 

ліквідація криміногенних факторів у мікросередо-

вищі особи, які формують її анти суспільну пози-

цію і мотивацію злочинної поведінки; превентив-

ний вплив на особу, яка за своїм анти суспільним 

способом життя здатна скоїти злочин [12]. Слід за-

уважити, що у разі запровадження в країні 

профілактичних заходів підвищується ефек-

тивність правозастосування та дотримання вимог 

чинного законодавства чим самим забезпечується 

зміцнення державного інституційного механізму 

протидії криміналізації економіки [8, с.151]. 

Протидія загрозам фінансовій та економічній 

безпеці держави можлива за умови сталого 

функціонування спеціальної системи своєчасного 

виявлення й усунення системних загроз у сфері 

публічних фінансів, запобігання їх виникненню в 

майбутньому [2, с. 136]. Ефективність профілак-

тики злочинності безпосередньо залежить від отри-

мання повної та достовірної інформації щодо кіль-

кісних і якісних показників певного виду злочинів 

та визначення тенденцій розвитку досліджуваного 

феномена. Ведення аналізу статистичної інфор-

мації та дослідження тенденцій поширення еко-

номічних злочинів дає змогу визначити: а) місце 

фінансово-економічної злочинності у структурі 

всієї злочинності в Україні; б) сучасний стан фінан-

сово-економічної злочинності в порівнянні з попе-

редніми роками та з прогнозами на майбутнє [5, 

с. 62]. З огляду на вище зазначене одним із основ-

них ефективних механізмів профілактики правопо-

рушень в фінансово-економічній сфері має стати 

розробка та впровадження єдиної комплексної 

стратегії щодо попередження економічної злочин-

ності шляхом попереднього виявлення злочинних 

проявів у сфері економіки та фінансів, як важли-

вого інструменту забезпечення економічної та 

фінансової безпеки України з врахуванням кіль-

кісних і якісних статистичних показників. Доціль-

ним також вважаємо створення спеціальної служби 

зі збалансованим акцентом не лише на розсліду-

ванні правопорушень у фінансово-економічній 

сфері, а й на потужній аналітиці економічних про-

цесів у країні та світі, а також превентивних захо-

дах реагування, відповідальної за розслідування 

економічних злочинів проти держави та кон-

солідації всіх повноважень для боротьби з фінансо-

вими злочинами проти держави саме в одному 

відомств [11], розвантаживши при цьому СБУ, 

Національну поліцію та інші органи, до компетен-

ції яких належить забезпечення фінансової та еко-

номічної безпеки України, а також зменшити 

необґрунтований та безпідставний тиск на бізнес. 

Якщо розглядати організаційні профілактичні 

заходи як різновид профілактики правопорушень у 

фінансово-економічній сфері то вони мають бути 

спрямовані на вдосконалення діяльності держав-

ного управлінського персоналу на засадах еко-

номічної раціональності, підвищення ефективності 

роботи контрольно-ревізійних органів, удоскона-

лення систем економічного обліку і звітності і т.д. 

[10]. До останніх можна віднести форензик, як ін-

струмент в механізмі фінансового розслідування 

діяльності підприємства та засіб боротьби з еко-

номічними злочинами в Україні, який є більш 

дієвим форм фінансово-економічного контролю на 

рівні приватних структур, порівняно з системою 

внутрішнього контролю зміст якого полягає у залу-

чення послуг сторонніх спеціалістів, які проводять 

фінансові розслідування, формують ефективну си-

стему протидії таким порушенням на рівні суб’єкта 

господарювання, а також допомагають частково 
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повернути активи, які були втрачені внаслідок ре-

алізації порушень винними особами [4]. Досвід ро-

звинених країн свідчить про необхідність адаптації 

методу «форензику» у практику діяльності україн-

ських компаній задля модернізації фінансового 

контролю та профілактики злочинам у фінансово-

економічній сфері.  

Першість в системі заходів профілактики еко-

номічної злочинності належить нормативно-право-

вим заходам, які мають вирішальне значення у пло-

щині забезпечення фінансової та економічної без-

пеки України. Такі заходи повинні передбачати 

вдосконалення національного законодавства в 

сфері профілактики злочинності в сфері економіки 

та фінансів: розробку загальнообов’язкових правил 

поведінки на ринку всіх суб’єктів підприємницької 

діяльності; розробку системи універсальних 

санкцій до суб’єктів підприємницької діяльності за 

порушення регулятивного (фінансового, госпо-

дарського, цивільного, адміністративного, кри-

мінального) законодавства, які завдають шкоди ін-

тересам споживачів, що в свою чергу створювало 

би прозорі механізми діяльності господарюючих 

суб’єктів і виключало саму можливість вчинення 

правопорушень у фінансово-економічній сфері [6, 

с. 462]. 

Отже, визнаючи загалом наявність деліктів у 

сфері економіки та фінансів слід зазначити, що 

профілактика правопорушень у фінансово-еко-

номічній сфері є важливим інструментом в держав-

ному механізмі протидії фінансово-економічній 

злочинності та полягає у детермінації злочинної по-

ведінки шляхом нейтралізації негативних факторів, 

що її зумовлюють та попередженні вчиненню пра-

вопорушень у податковій, бюджетній, банківській, 

митній та інших сферах суспільного життя. 
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