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Информация для Авторов 
 

Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" издается с 2005 г. и успел получить большое 
признание среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, 
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Основными целями журнала "Научные труды SWorld" являются: 

• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки, 
лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научные труды SWorld" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит 
науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
 
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX. 
 
Требования к статьям: 
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на 
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, 
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и 
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация 
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи 
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на 
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 
 
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи 
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат, 
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных 
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки 
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями 
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего 
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией 
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы 
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам 
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить 
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении 
максимальной открытости и публичности. 
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ЦИТ: 116-035 
УДК: 903.59 

Дудка П.Ф., Тарченко І.П., Добрянський Д.В., Тарченко Н.В. 
БАБИН ЯР. ТУТ СТОГНУТЬ ДУШІ НЕВИННО СТРАЧЕНИХ, А 

ПАМ’ЯТЬ НЕ ВМИРАЄ. 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 

Київ, бульвар Т. Шевченка, 1301601 
Dudka P.F., Tarchenko І.P., Dobrianskiy D.V., Tarchenko N.V. 

BABI YAR. HERE MOANING SOULS INNOCENTLY EXECUTED, AND 
MEMORY DIES. 

O.O. Bogomolets National Medical University 
Kyiv, T. Shevchenko boulevard, 1301601 

 
Анотація. В статті йдеться про трагедію у Бабиному Яру, роковини якої 

щорічно  відзначаються 29-30 вересня, а у 2016 році виповниться 75 років з 
моменту цієї страшної події в історії людства.   Під час Великої Вітчизняної 
війни ця місцевість була використана  для  проведення масових розстрілів киян. 
За найпоширенішою версією, німці вирішили помститися за вибухи і пожежі в 
центрі міста, винуватцями яких, як вони вважали, були євреї.  

На Нюрнберзькому процесі було озвучено  реальну кількість загиблих в 
Бабиному Яру - 168 тисяч євреїв і понад 300 тисяч військовополонених. Отже 
це був справжній жахливий геноцид єврейської та української нації.  

Ключові слова: Бабин Яр, геноцид, газові камери, нюрнбергський процес, 
«Мінора». 

Abstract. The article is about the tragedy in Babi Yar, which anniversary is 
annually commemorated on September 29-30. In 2016 it will be the 75th anniversary 
of this terrible event in human history. During World War II, this area was used for 
mass executions of Kyiv citizens. According to the most common version, the 
Germans decided to revenge for the explosions and fires in the city center, the 
perpetrators of which, as they believed, were the Jews. At the Nuremberg trials the 
actual number of deaths in Babi Yar was announced - 168,000 Jewish people and 
more than 300,000 prisoners of war. So it was a truly terrible genocide of the Jewish 
and Ukrainian nation. 

Key words: Babi Yar, genocide, gas chambers, Nuremberg process, 
“Menorah”.   

Вступ. Загальна культура, професійна підготовка, широта інтересів і 
громадянська позиція лікаря значною мірою впливає на рівень соціально - 
економічного та духовного розвитку сучасного суспільства. 

Традиційно вважається, що основним критерієм у підготовці майбутніх 
лікарів є  знання, які отримує студент в університеті. Але необхідно пам’ятати, 
що необхідною складовою успішності професійної діяльності медичного 
працівника є цілісність особистості, різнобічна освіченість, високий моральний 
статус.  

В Україні сьогодні гостро стоїть  проблема патріотичного виховання 
молоді. Молоді люди дуже часто не можуть визначитися в нашому світі: де 
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добро, а де зло?  
Тому істотною стороною педагогічної діяльності є виховна робота, 

допомога студентам в загальноосвітньому, культурному формуванні 
особистості. 

Багато наших студентів приїхали  на навчання з різних куточків України, а 
також з інших країн. За браком часу, а іноді і коштів вони не мають можливості 
вивчати історичні пам’ятки нашого міста. Багатьом з них це навіть не цікаво. 
Але коли починаємо розповідати про минуле нашого міста, знайомимо з 
історичними світлинами - у них розкриваються очі, виникає бажання  побачити 
все на власні очі. Цікаво проходять засідання наукового-студентського гуртка, 
на яких викладачі та студенти виступають з різними доповідями історичного, 
культурного, загально-освітнього спрямування. 

Ми згадуємо наших меценатів-благодійників, які  за власний рахунок 
засновували й утримували в Києві лікарні і амбулаторії, дитячі притулки, 
притулки для безхатченків і жебраків, школи та ін. Всім була відома благодійна 
та меценатська діяльність братів Николи і Федора Терещенка, Григорія 
Галагана, Михайла Дегтерева, братів Лазаря і Льва Бродських, подружжя 
Попових, Богдана Ханенка, Семена Могильовцева та інших заможних киян. 
Сьогодні деякі медичні, культурно-просвітницькі та наукові установи 
користуються будівлями, які колись були споруджені для громадських потреб 
на кошти саме цих людей. Але в нашій історії траплялися трагічні і навіть 
жахливі події, про які ми починаємо потрохи забувати, а багато хто з молоді 
має лише загальне уявлення про них.  

В цій статті йдеться про трагедію у Бабиному Яру, роковини якої щорічно  
відзначаються 29-30 вересня, а у 2016 році виповниться 75 років з моменту цієї 
страшної події в історії людства.   Чи потрібно сьогодні про це писати? 
Думаємо, що так. Адже це був справжній жахливий геноцид єврейської та 
української нації. Тож ми пропонуємо пригадати деякі моменти трагічної 
історії Бабиного Яру. 

Отже, в районі місцевості Києва - Сирець поїзд метрополітену зупиняється 
на зупинці «Дорогожичі».  Виходимо з метро і потрапляємо в царство 
Кирилівського гаю. Прибрана територія, широка  алея, протоптані вузенькі 
стежки в глибину лісу, шепотять осинові листочки,  матусі з діточками 
насолоджуються красою, свіжим повітрям, пташиними мелодіями. 
Відчувається особливий запах лісу, скошеної трави. Здається - ми потрапили в 
рай земний, такий тихий, привітний, казковий. І раптом перед нашими  очима 
скульптура дівчинки з дитячими іграшками, а у ляльки надірвана голова (рис. 
1).  Під скульптурою підпис: «Дітям, розстріляним в Бабиному Яру. 1941 р.». 

На душі раптово стає моторошно, зникає відчуття спокою, краси. В уяві 
з’являються всім нам знайомі, але трохи забуті страшні картини історії 
Бабиного Яру, нелюдський жах, страждання людей за часів окупації Києва 
німцями під час Великої Вітчизняної війни. Але спочатку трохи з історії 
Бабиного Яру. 
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Рис. 1. Пам’ятник дітям, розстріляним в Бабиному Яру. 2015 р. 

 
Основний текст. 

«Бісова баба» - з далекої  і сучасної історії. 
«Бабин  Яр» - це була глибока  балка, що являла собою відгалуження 

Кирилівського яру, який розташовувався паралельно до сьогоднішньої вулиці 
Олени Теліги. Від нього під прямим кутом  в бік вулиці Теліги в районі 
нинішньої аптеки з  вершиною?? біля будинку № 27 (тут сьогодні стоїть 
скляний торговий центр) і відходив Бабин  Яр (рис. 2). Він простягався майже 
на 3,5 км в бік Куренівки до Кирилівської  церкви. Колись в глибині цього 
провалля дзюрчали струмочки, які,  розливаючись навесні, утворювали 
озера[1].  

 
Рис. 2. Бабин яр до початку війни (2). 

 
Бабин Яр вперше  згадується під нинішньою назвою в 1401 році, коли 

господиня трактиру, який тут розташовувався, продала ці землі 
домініканському монастирю. У XV-XVIII століттях в літописах  також 
зустрічалися назви «Шалена Баба» та «Бісова Баба». У 1869 році неподалік від 
Бабиного Яру заснували Сирецький військовий табір. У 1870 році територія на 
півдні Бабиного Яру була використана під будівництво Лук'янівського 
кладовища [3]. Найбільш трагічні події в Бабиному Яру трапилися під час 
Великої Вітчизняної війни, коли ця місцевість була використана  для  
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проведення масових розстрілів киян. Чому так сталося?  
За найпоширенішою версією, німці вирішили помститися за вибухи і 

пожежі в центрі міста, винуватцями яких, як вони вважали, були євреї. Але 
вбивали не тільки євреїв.  Гинули цигани, українці, поляки та люди інших 
національностей. А в чому були винні хворі психіатричної лікарні?  

Євреї почали збиратися в дорогу.  
Київ, 24 вересня. На Хрещатику, де влаштувалися представники 

окупаційної адміністрації, лунають вибухи і пожежі. Серед населення 
ширилися чутки, що це роблять «наші». Нацисти розцінили це як привід для 
ліквідації єврейського населення. Наприкінці вересня 1941 року зондеркоманда 
захопила дев'ять провідних равинів Києва і наказала їм звернутися до 
населення: «Після санобробки всі євреї і їх діти, як елітна нація, будуть 
переправлені в безпечні місця»... Але равини  відмовилися. 

27-28 вересня нацистські власті віддали наказ про те, щоб 29 вересня 
єврейське населення міста до 8 години ранку прибуло в призначену точку збору 
з документами та цінними речами. За непокору наказу – розстріл (рис. 3). По 
місту було розклеєно понад 2 тисячі оголошень. Паралельно через двірників і 
керівників будинками  поширювалася дезінформація про перепис і наступне 
переселення євреїв. Більшість євреїв, що залишилися в місті  - жінки, діти і 
люди похилого віку. Доросле чоловіче населення було призвано в армію [4].   

 
Рис. 3. Такі були  об’яви на будинках в м. Києві (5) 
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Більшість євреїв повірили німцям, що їх будуть переселяти, адже 
німецький народ - цивілізована нація. Вони наївно піддавалися цій дитячій 
філософії і фантазіям. Додавало надії місце збору - Сирець, де була товарна 
залізнична станція. Зараз побачили світ численні видання - спогади свідків тих 
подій, упорядниками яких  були відомі історики, письменники Ш. Спектор, М. 
Кіпнис, І. Левітас, І. Бабель, А. Кузнецов та ін. Більшість робіт  були видані за 
сприяння Єврейських організацій та фондів з Ізраїлю [1, 4, 5, 6, 7, 8]. Читати ці 
книги важко і страшно. 

Отже, євреї  почали збиратися в дорогу. Сім’ї пекли хліб на дорогу, шили 
похідні речові мішки, винаймали підводи. Більшість з них думало, що їм 
передбачається  переїзд в провінційні міста. Але  були і ті, що розуміли - Бабин 
Яр це смерть. Саме тому в цей день в Києві було багато самогубств.  

Вони йшли назустріч смерті. 
На світанку 29 вересня товпи євреїв кинулися до Сирця. Вони йшли з 

Подолу, з Деміївки, Куренівки та Шулявки. Велика Васильківська зрадницьки 
випустила зі своїх дворів великі і малі сім'ї, молодих і дорослих, маленьких 
дітей і людей похилого віку (рис. 4).  

 
Рис. 4. Товпи людей йшли до Бабиного Яру. На їх шляху лежали 

страшні «подарунки» кровавої навали (9). 
 
На Львівській вулиці вони злилися в одне жахливе  море смерті.  
«Вони  йшли, обдурені і пограбовані, зціплені і понурені, викликаючи жах 

у тих, хто бачив їх,  хоча деякі були одягнені в  найкращий одяг», - так описує 
ці трагічні моменти письменник Іцик Кіпніс у книзі «Бабий Яр» [14]. Вони всі 
йшли в бік єврейського кладовища на Лук'янівці. Матері несли немовлят на 
руках, везли їх у колясочках. Йшли понурі з мішками, згортками, валізами, 
ящиками. Діти біля своїх батьків. Люди похилого віку намагалися взяти з дому 
побільше. Стареньких бабусь, що були блідими та важко зітхали, вели під руки 
онуки. Паралізованих людей несли на ношах,  ковдрах,  простирадлах. В кінці 
вулиці Артема з'явилося перша огорожа - ланцюг фашистів і поліцаїв. У людей 
зі сміхом забирали речі, зігріваючи кийками,  та квапили рухатися далі. На 
наступному пункті  забирали і кидали прямо на землю документи, паспорти, і 
вони лежали, як сміття, купами. Прибулих до Бабиного Яру змушували 
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роздягтися і кийками гнали до скосу яру (рис. 5). З протилежного боку яру 
стояли німці з кулеметами. Людей розстрілювали з кулеметів і з пістолетів. Над 
яром постійно кружляв  літак, заглушаючи крик і стогін людей постійним 
гулом. Екзекуція тривала весь перший день. Німці розраховували розстріляти 
людей до темряви, але приречених було занадто багато,  і вони залишалися в 
очікуванні свого смертного часу до  наступного дня. Треба зауважити, що 27 
вересня 1941 окупанти також розстріляли пацієнтів психіатричної лікарні ім. 
Павлова, що розташовувалася поряд з яром. Загальновідомо, що німці 
ставилися до душевнохворих як до «людського сміття».  

Розстріли продовжувалися і пізніше. Жахливі моменти трагедії у 
Павлівській лікарні описує В. Тваринський [6]:  «Жовтневий ранок 1941 року. 
Фашисти поспішають. Тих, хто не квапиться, підганяють ударами. І люди 
йдуть. Невеликими партіями, зі строго визначеними інтервалами. Хворі ще не 
знають, куди їх гонять. Одні чомусь регочуть. Інші мугикають пісеньки. А ці 
пританцьовують. Є й такі, що мовчки переставляють ноги, втупившись у 
землю. Останні метри свого життя міряють чоловіки і жінки. Старі і молоді. 
Високі і низькі. Висохлі і опухлі. Тих, хто нездатен пересуватися, несуть 
працівники лікарні…». Уявити собі таке неможливо. 

.  
Рис. 5. Трагічні моменти Бабиного Яру (9). 

 
Скільки саме людей було розстріляно за два дні - 29 та 30 вересня сказати 

важко. Деякі джерела вважають розстріляними 33 771 євреїв [4, 6]. Кого не 
встигли вбити 29-го вересня, тих замкнули на ніч у порожніх гаражах на вулиці 
Дорогожицькій. Розстрілювали аж до 11 жовтня. Практично все єврейське 
населення Києва полягло в Бабиному Яру... Тут же  фашисти вбивали циган 
цілими таборами. Вантажівками, критими брезентом, привозили з Дарницького 
табору виснажених голодом і ранами військовополонених. Їх використовували 
на земляних роботах. Назад їх вже не вивозили. Тут же і розстрілювали. Цей 
пекельний конвеєр не зупинявся протягом двох років: 104 тижня, по  вівторках  
і суботах [6]. Без суду і слідства знищили 621 члена Організації  українських 
націоналістів, серед яких була і відома поетеса Олена Теліга [10]. 
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.  
Рис. 6. Книга Кузнецова  «Бабий Яр». 

 
Так змивалися сліди крові. 
Десятки тисяч євреїв були знищені німцями.  Але у 1943 році окупанти, 

прагнучи приховати сліди своїх злочинів, розкопували могили своїх жертв і 
спалювали їх. Для роботи зі спалювання трупів у Бабиному Яру німці 
направляли ув'язнених з Сирецького табору. 18 серпня 100 ув’язнених  
направили в Бабин Яр. Там їх закували в кайдани і змусили виривати і 
спалювати трупи людей, знищених німцями. Німці привезли сюди з 
єврейського кладовища гранітні пам'ятники і залізні огорожі. З пам'яток  
робили майданчики, на які клали рейки, а на рейки укладали, як колосники, 
залізні огорожі. На залізні огорожі накладали шар дров, а на дрова - шар трупів. 
На трупи знову укладали шар дров і поливали нафтою. З такою послідовністю 
трупи накладалися по кілька рядів і підпалювалися. У кожній такій печі 
містилося до 2500-3000 трупів. Німці виділили спеціальні команди людей, які 
знімали з трупів сережки, каблучки, витягали з щелеп золоті зуби. Після того, 
як всі трупи згорали, закладалися нові печі і т.д. Кістки трамбувальниками 
розбивали на дрібні частини. Для цього з Німеччини навіть привезли спеціальні 
машини.  Попіл змушували розсіювати по Яру, городах,  щоб не залишалося 
ніяких слідів. Для прискорення роботи німці застосували екскаватор. Тут 
спалювалися трупи чоловіків, жінок і дітей, вбитих в газових автомашинах [8]. 

Але існує й інша версія цих дій. Німці зовсім не намагалися замести сліди, 
коли почали відкопувати трупи і спалювати їх на відкритих печах, оскільки 
вони пишалися своєю «роботою».  Причина набагато глибша. Як виявилося, 
перед стратою багато приречених євреїв  ковтали прикраси, тому було 
вирішено провести ексгумацію, трупи потрібно було спалити, а золу просіяти з 
метою наживи. 

Отже, згідно з матеріалами Нюрнберзького процесу масове вбивство у 
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Бабиному Яру називалося "утилізацією золота", оскільки з місця страти в 
Німеччину привозили мішки з золотом і коштовностями. Більше того, на 
Нюрнберзькому процесі було озвучено  реальну кількість загиблих в Бабиному 
Яру - 168 тисяч євреїв і понад 300 тисяч військовополонених. Ці цифри 
підтвердив Міжнародний військовий трибунал [11].  

 
Рис. 7. Пам’ятник загиблим в Бабиному Яру: «Пам’ять заради 

майбутнього». 2015 р. 
 
Помста за пролиту єврейську кров. 
Після звільнення Києва в місто почали  повертатися євреї. Дехто з 

місцевого населення, з антисемітськими поглядами, які встигли заволодіти 
рештками їх речей,   квартирами,  поставилися до них вороже. Але люди, які 
втратили рідних і близьких людей, не звертали на них уваги. Осиротілі, вони 
кожного дня приходили до Бабиного Яру, мовчки стояли перед засипаними 
ямами, збирали обгорілі кістки, розбиті черепи, дівчачі коси і  ховали все те, що 
залишилося від батьків, чоловіків, дочок, жінок. В розпал антисемітської 
компанії 1948-1953 років приходити сюди було ризиковано [12]. Місцеве 
начальство намагалося перетворити Бабин Яр в міське сміттєзвалище,  
систематично руйнувалося єврейське кладовище. Така політика 
продовжувалася до самої смерті Сталіна.  

В 50-х роках  влада Києва планувала на місці смерті тисяч людей 
облаштувати парк відпочинку і стадіон. З 22 березня 1950 року Яр почали 
заливати рідкими відходами цегляних заводів, збудувавши земляну греблю для 
захисту прилеглих районів від повеней, але вони не врахували, що дренажна 
система є небезпечною. 13 березня 1961 року сталася  страшна біда, вона 
увійшла в історію як «Куренівська трагедія». Весною почав танути сніг і 
земляна гребля  не витримала великої кількості води. Внаслідок цього  селевий 
потік (суміш напіврідкої глини та піску), що був змішаний із залишками 
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людських кісток і черепів, висотою до 14 метрів, обвалився на Куренівку. Було 
залито близько 30 га, зруйновано понад 30 будівель та трамвайне депо ім. 
Красіна, яке виявилося в самому центрі стихії, а також Кирилівське кладовище 
[13]. «Це мстить пролита єврейська кров» - шепотіли  кияни. Бабин Яр 
зрівнявся з землею. 

 

 

Рис. 8. Монумент в пам’ять про загиблих в Бабиному Яру. 2015 р. 
 
Помпезні та символічні пам’ятники трагедії. 
Всередині 60-х років євреї Києва, незважаючи на протистояння влади, 

почали відзначати мітингами роковини страшної трагедії в Бабиному Яру. 
Пізніше, в 1966 році, поблизу Бабиного Яру було встановлено гранітний 
обеліск, який за 10 років замінили помпезною  композицією (рис. 7, 8). Свідки 
розстрілів зауважують, що пам'ятник встановлено майже в кілометрі від місця, 
де насправді розстрілювали людей. Справжній Яр - там, де тепер відкрили нову 
станцію метро, влаштували парк і облаштували бетонні доріжки [1]. 

 
Рис. 9. Символічний пам’ятник в Кирилівському парку «Мінора». 

2015 р. 
 
А тепер кілька слів про символічний  пам’ятник в  парку на Дорогожичах – 

«Мінора» (рис. 9). Його відкрили 29 вересня 1991 р. у  50-ту річницю трагедії 
київських євреїв у Бабиному Яру. Пам’ятник стоїть на тому місці, де колись 
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були єврейські, мусульманські і кераїмські поховання. Має форму семисвічника 
(мінори), який є символом іудаїзму. Він стоїть  на ступінчастому постаменті і 
вкритий рельєфами, що зображують жертвоприношення. «Голос крові брата 
твого волає з землі» - написано на цьому символічному камені. 

Висновки. Злочин і покарання. 
У 1946 році в Києві відбувся судовий процес над учасниками масових 

розстрілів під час німецької окупації України. Деяких засудили до смертної 
кари через повішення. Вирок виконувався публічно в центрі міста на площі 
Калініна. Інші були засуджені до тривалих термінів ув'язнення і, після смерті 
Сталіна були амністовані Хрущовим. 

Перед американським військовим судом в Нюрнберзі постали 24 есесівця, 
14 засудили до смертної кари. Але командир ейнзатцгруппи «С» Отто Раш 
уникнув суду «через хворобу». Командир зондеркоманди 4а Пауль Блобель був 
засуджений у ФРН і повішений в 1951 році. В кінці 60-х, в Дармштадті відбувся 
суд над групою есесівців, які брали участь у масових розстрілах в Бабиному 
Яру. На лаві підсудних опинився десяток дрібних сошок, та й ті досить легко 
відбулися. Головними винуватцями зробили Блобеля і Раша, яких на той час 
вже не було в живих [15, 16]. Як-то кажуть, коментарі тут недоречні.  

Завершуючи  цю трагічну історію Кирилівського гаю, ми робимо 
висновок:  хай все, що тут  відбувалося, ніколи не повториться. Треба тільки 
пам’ятати, адже пам’ять не вмирає. Кожна загибла людина має право на 
пам’ять. Видатний громадський діяч, Герой України, радянський дисидент, 
літературознавець, публіцист, доктор філологічних наук Іван Дзюба писав: 
«Бабин Яр - це трагедія всього людства, але відбулася вона на українській 
землі. І тому українець не має права забувати про неї так само, як і єврей. Бабин 
Яр - це наша спільна трагедія, трагедія насамперед єврейського та українського 
народів» [17]. 

А в Кирилівському гаю на Дорогожичах життя продовжується. Шумлять 
осинові листочки, співають солов’ї, бавляться діти…  
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Аннотация: В статье приводятся данные о состоянии народного 
хозяйства Смоленской области накануне войны, показан ход эвакуации 
населения и оборудования промышленных предприятии из прифронтовых 
районов в тыловые области страны в 1941 г. 
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Abstract: The article presents data on the state of economy of the Kaluga region 
on the eve of the war, shows the course of the evacuation of population and industrial 
equipment of the front-line areas in the rear area of the country in 1941. 

Keywords: national economy, factories, industrial equipment, evacuation, 
evacuation Commission. 

Одной из важных составных частей перестройки народного хозяйства 
СССР на военный лад в начале Великой Отечественной войны стало 
перемещение населения и производительных сил из фронтовых и  
прифронтовых в тыловые районы страны. Одними из первых в РСФСР 
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приступили к эвакуации заводов и фабрик трудящиеся Смоленской области. Их 
патриотический трудовой подвиг получил довольно полное отражение в 
работах М.М. Загорулько, В.М. Гриднева, Д.Е. Комарова, В.А. Конова и И.С. 
Писаренко, которые выявили специфику эвакуации промышленности и 
населения в условиях прифронтовой полосы Западного и Резервного фронтов, 
ведущих напряженную борьбу с ударной силой вермахта − группой армий 
«Центр», и пополнили эту неисчерпаемую историко-экономическую тему 
уникальным фактическим материалом, почерпнутым в центральных и местных 
архивах Российской Федерации. Поэтому цель настоящей статьи дать 
обобщенную и одновременно детальную картину эвакуации населения и 
ресурсов промышленности Смоленской области в 1941 г. 

27 сентября 1937 г. была создана Смоленская область. Ее территория 
составляла 72,2 тыс. кв. км. В области было 54 района, 1220 сельских советов, 
23 города и 8 рабочих поселков [4, с.8]. До войны в Смоленской области, 
согласно переписи 1939 г., насчитывалось 2685999 человек населения, из них 
2232301 человек проживали в сельской местности, а 453608 человек − в 
городах [11, л. 90; 12, лл.20, 23; 13, с. 343 − 344]. Население Смоленска 
составляло 156994 человек [13, с. 344]. 

В 1940 г. в промышленности Смоленской области было занято около 110 
тыс. человек, в том числе 87 тыс. производственных рабочих [4, с. 84].  

Отраслевая структура промышленности Смоленской области в 1940 г. по 
стоимости валовой продукции была такова. Первое место занимала текстильная 
и легкая промышленность, имевшая удельный вес в 32,8%. На втором месте 
находилась пищевая промышленность − 30,8%; на третьем месте − 
машиностроение и металлообработка − 18,3%, далее следовали легкая и 
деревообрабатывающая − 7,7%, торфяная − 3,4%, стройматериалов 
минерального происхождения − около 2% и на все прочие отрасли 
промышленности приходилось 5% [4, с. 84]. 

В 1940 г. на долю Смоленского промышленного узла приходилось 36,1% 
всего производства государственной промышленности области и 32,2% 
продукции кооперации. 

Город Ярцево с его промышленными предприятиями имел следующий 
удельный вес: 16% − в продукции государственной промышленности и 5,6% − 
в продукции промкооперации. 

Доля Вяземского промышленного узла составляла 14% в государственной 
промышленности и 6% в продукции промкооперации. 

Рославльский промышленный узел имел удельный вес в размере 9,5% в 
государственной промышленности и 15,5% в промкооперации [4, с. 85]. 

Перед войной в Смоленской области было 28368 предприятий со 111000 
рабочими и служащими [12, л. 27]. По состоянию на конец 1940 г. в 
Смоленской области насчитывалось 436 крупных предприятий [6, с. 4]. 

Мирный труд смолян нарушила начавшаяся 22 июня 1941 г. Великая 
Отечественная война. Ее начальный период явился одним из самых трагических 
моментов Отечественной истории. В силу ряда объективных и субъективных 
причин Красная Армия оказалась неспособной задержать продвижение 
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противника в глубь страны. Вражеское наступление развивалось стремительно. 
Уже в конце июня 1941 г. бои шли на старой советской границе. За первые 15 − 
18 дней войны войска противника продвинулись в глубь СССР от 350 до 600 
км. В зоне боевых действий и под угрозой захвата оказалось огромное 
количество промышленных объектов и материальных ценностей. Их эвакуация 
стала одной из важнейших задач советского государства. 

24 июня 1941 г. при ЦК ВКП(б) и СНК СССР был создан Совет по 
эвакуации, в функции которого входило составление эвакуационных планов и 
их реализация. Председателем Совета был назначен секретарь ВЦСПС Н.М. 
Шверник. На местах проведение мероприятий, связанных с эвакуацией, было 
возложено на местные партийные и советские органы [6, с. 3]. 

Насущная необходимость перебазирования на восток имущества, 
представлявшего ценность, потребовала огромной концентрации сил как 
регионального партийного и советского аппарата, так и всех смолян. 8 июля 
1941 г. на совместном заседании Смоленского обкома ВКП(б) и облисполкома 
было принято решение «Об областном комитете по эвакуации населения, 
имущества и скота». Решение утвердило состав комитета по эвакуации. Его 
возглавил заместитель председателя облисполкома А.Г. Соколов [7, с. 30]. . 
Кроме него, в состав Комитета вошли Радман, Деньгин, Фролов, Анатольев, 
Дроздов, Варламов, Сахаров и Шишнов [2, с. 41; 7, 30]. Новый орган 
координировал деятельность областных, районных властных структур и 
административных учреждений, предприятий области, задействованных в 
широкомасштабных эвакуационных мероприятиях. На всех предприятиях и в 
учреждениях были назначены должностные лица, ответственные за проведение 
эвакуации. Для каждой организации был разработан план, который включал в 
себя объемы эвакуируемого имущества, персонала, сроки эвакуации, маршрут 
перемещения и ориентировочный план сроков монтажа оборудования, а также 
начала работ на новом месте. Например, вяземские маслозаводы, 
эвакуированные в Таджикскую ССР и Саратовскую область, уже в 3 − 4 
квартале должны были начать выпуск продукции практически в довоенных 
объемах. Кировский чугунолитейный завод к 1 января 1942 г. на новом месте 
должен был выпустить 50 тыс. 76-мм снарядов и т.д. [7, с. 30 − 31]. 

Высшее руководство страны, приступив к эвакуации, в первые дни войны, 
по мнению Д.Е. Комарова, не представляло себе масштабы вражеской агрессии. 
Так, в распоряжении о проведении эвакуации, подписанном И.В. Сталиным 10 
июля 1941 г., указывалось, что эвакуацию необходимо было проводить в 
полосе 70-км зоны от линии фронта, и разрушения при отходе не должны быть 
тотальными. Таким образом, можно утверждать, что широкомасштабные 
эвакуационные мероприятия в Смоленской области начались тогда, когда бои 
уже шли на ее территории (с 13 июля 1941 г.). Условия, в которых началась 
эвакуация, для Смоленщины были схожи с той обстановкой, которая в связи со 
стремительным продвижением противника развивалась на других участках 
советско-германского фронта [7, с. 31]. 

Проведение эвакуации населения, промышленных объектов и 
материальных ценностей из Смоленской области В.М. Гриднев и Д.Е. Комаров 
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подразделяют на два этапа. Первый этап − с начала июля 1941 г. до начала 
августа 1941 г.; второй этап − с начала августа 1941 г., когда противник был 
остановлен на линии Батурино − Ярцево − Соловьева переправа − Ельня − 
Екимовичи, до 8 октября 1941 г., когда в ходе операции «Тайфун» противник 
замкнул кольцо в районе Вязьмы [2, с. 41; 7, с. 31]. Это означало, что уже 8 
октября 1941 г. враг практически полностью оккупировал территорию 
Смоленской области [7, с. 36].  

Результативность эвакуации в первую очередь зависела от способности 
Красной Армии дать отпор и остановить продвижение противника на том или 
ином участке Западного и Резервного фронтов. Поэтому эвакуация во время 
второго этапа, в связи с тем, что противник был задержан на указанных выше 
рубежах почти на два месяца, прошла организованней и в больших объемах, 
чем на первом этапе [2, с. 41; 7, с. 32]. 

Трагический ход военных действий на центральном участке советско-
германского фронта на территории Белоруссии и западных районов 
Смоленской области поставил перед партийным и советским руководством 
задачу спасения мирного населения. В соответствии с постановлением СНК 
СССР от 5 июля 1941 г. «О порядке эвакуации населения в военное время» и 
«Положением об эвакуационном пункте», Смоленский облисполком 11 июля 
1941 г. принял решение № 2237 «Об организации эвакопунктов». Согласно ему, 
«Смоленский, Вяземский, Рославльский райисполкомы и Сухиничский 
горисполком обязывались к 13 июля организовать в Смоленске, Вязьме. 
Рославле и Сухиничах вблизи железнодорожных станций в зданиях клубов, 
кинотеатров и школ эвакуационные пункты. Эвакопункты содержались за счет 
местных бюджетов. Руководили эвакопунктами лично председатели 
райисполкомов и горисполкомов. Главное назначение эвакопунктов состояло в 
регистрации, снабжении питанием («... два раза в сутки стоимостью не свыше 6 
рублей на человека») и медицинском обслуживании эвакуируемого населения. 
На руководство эвакуационных пунктов возлагалась также задача «не 
допускать стихийного заполнения вагонов лицами, не подлежащими 
эвакуации» [8, с. 26 − 27]. 

На Вяземский эвакопункт была возложена обязанность одновременно 
пропускать не менее одного эшелона с эвакуированными гражданами в сутки. 
Летом и осенью 1941 г. через Вяземский эвакопункт в глубь страны 
проследовали десятки тысяч советских людей из восточных районов 
Белоруссии и западных районов Смоленщины [5, с. 64]. 

Эвакуация взрослого населения Смоленской области осуществлялась в 
ходе перебазирования на восток промышленных предприятий, где они 
трудились. Уже 15 августа 1941 г. первый секретарь Смоленского обкома 
ВКП(б) Д.М. Попов докладывал в ЦК ВКП(б) о том, что из Смоленской 
области эвакуировано свыше 1 млн. человек [11, л. 95]. В Смоленске, Рославле 
и Вязьме было эвакуировано от 70 до 90% городского населения [3, с. 139]. 

Эвакуация населения, промышленного оборудования из незанятых к 15 
сентября фашистами 28 восточных районов Смоленской области с населением 
229 тыс. человек проходила до начала октября 1941 г. более организовано, чем 
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ранее из западных районов Смоленщины [2, с. 41]. 
В ходе эвакуации часть граждан, в первую очередь дети, рабочие и их 

семьи, партийно-хозяйственный аппарат вывозились транспортом, другая часть 
покидала область своим ходом. Следует признать, что в полной мере 
осуществить эвакуацию населения в Смоленской области не удалось. На 
оккупированной врагом территории, по подсчетам Д.Е. Комарова, осталось 
более 1 млн. смолян. (Эта цифра верна применительно к новым границам 
Смоленской области после 5 июля 1944 г. − И.П.). В одном только Смоленске, 
по данным оккупационной печати, в июле 1942 г. проживало 29578 человек [6, 
с. 5]. 

Следует отметить, что эвакуация населения из г. Вязьмы и Вяземского 
района несколько затянулась. По мнению Д.Е. Комарова, «это было связано с 
тем, что район с июля 1941 г. оказался тыловым. Многие учреждения и 
предприятия работали до последней возможности оказания помощи Красной 
Армии. Кроме того, следует признать, что вражеское наступление, которое 
началось 2 октября 1941 г. на вяземском направлении оказалось для нас 
неожиданным, и к его отражению и эвакуации населения из угрожаемых 
районов мы были не готовы. Так, Совет по эвакуации только 26 сентября отдал 
распоряжение Смоленскому обкому партии об эвакуации из Вязьмы 2300 
женщин и детей в Башкирскую ССР в первой декаде октября, выделив на эти 
цели 57 вагонов. В свою очередь, Бюро обкома партии рассмотрело это 
указание и приняло меры к его исполнению 4 октября, а эвакуацию женщин и 
детей намечено было завершить к 25 октября. Однако эвакуировать людей не 
удалось, 7 октября противник занял Вязьму, а значительное количество 
эшелонов, в последние минуты покинувших город, было разбомблено и 
уничтожено авиацией противника. Таким образом, в Вязьме остались 
неэвакуированными около 10 − 15 тыс. человек (что составляет более 25% 
довоенного городского населения). Еще в более минимальном количестве было 
эвакуировано население из сельской местности Вяземского и близлежащих 
районов» [5, с. 64 − 65]. 

В целом, из 2606 тысяч человек населения, проживающего в Смоленской 
области до войны, на оккупированной врагом территории Смоленщины 
осталось около 1,5 млн. человек [1, с. 193]. (Эта цифра верна применительно к 
старым границам Смоленской области до июля 1944 г. − И.П.). 

Эвакуация материальных ценностей и производственных мощностей 
является одной из героических страниц Великой Отечественной войны. 
История не знала фактов такого гигантского перемещения экономических 
мощностей в рекордно сжатые сроки. В первую очередь предстояло 
эвакуировать рабочих, станки и оборудование 436 крупных промышленных 
предприятий Смоленской области [6, с. 4]. 

Эвакуация промышленных объектов производилась преимущественно 
железнодорожным транспортом. Смоленские железнодорожники работали в 
тяжелейших условиях. Не хватало подвижного состава, железные дороги имели 
слабую пропускную способность и не справлялись с огромными встречными 
потоками: с одной стороны шли эвакуированные грузы, с другой − воинские 
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эшелоны с солдатами, техникой, боеприпасами, продовольствием [7, с. 34]. 
Эвакуация происходила под бомбежками противника, который господствовал в 
воздухе. По данным МПВО НКПС вражеская авиация совершила с июня по 
декабрь 1941 г. на советские железные дороги 5939 налетов, сбросив 46 тыс. 
авиабомб [6, с. 4]. 

К 15 августа из Смоленской области в глубь страны было отправлено 
19359 вагонов грузов, из которых 10479 перевозили имущество фабрик и 
заводов [7, с. 33]. 

Одним из первых начали эвакуацию Смоленский завод им. Калинина по 
производству дорожных машин, Смоленский льнокомбинат, завод № 149 
оборонной промышленности [9, с. 18]. Через месяц, к 15 сентября 1941 г., из 
Смоленской области было эвакуировано 46 основных предприятий. Среди них: 

− Смоленский завод № 35 Наркомата авиационной промышленности был 
эвакуирован в начале июля со всем оборудованием, сырьем и свыше 2000 
рабочими в Куйбышев; 

− Думиничский чугунолитейный завод «Революционер» был эвакуирован 
в середине августа с основным оборудованием и 50 рабочими в Борисоглебск; 

− Кировский чугунолитейный завод был вывезен с основным 
оборудованием и 109 рабочими на Катав-Ивановский комбинат Южно-
Уральской железной дороги; 

− Рославльский вагоноремонтный завод был вывезен в тыл с основным 
оборудованием и 1000 рабочими; 

− Троицко-Кондровские бумажные фабрики согласно распоряжению 
Совета по эвакуации № 5329-с от 8 августа 1941 г. вывозились в Ташкент, 
Молотовскую, Кировскую и Свердловскую области и т.д. [7, с. 33; 8, с. 30]. 

Наиболее успешно была проведена эвакуация промышленных 
предприятий Кировского и Думиничского районов. Она началась 13 августа 
1941 г. В этот день с Думиничского завода «Революционер» ушел в г. 
Борисоглебск Воронежской области первый эшелон с частью оборудования и 
рабочими. Состав насчитывал 36 вагонов. До середины сентября к местам 
приписки с завода отправили еще два эшелона в количестве 35 вагонов с 
оборудованием, материалами и готовой продукцией. Однако с 12 сентября из-за 
отсутствия вагонов эвакуация предприятия временно прекратилась. Учитывая 
создавшееся положение, Смоленский обком ВКП(б) 18 сентября 1941 г. 
рассмотрел вопрос «О ходе эвакуации заводов: Фаянсового, Кировского 
чугунолитейного и Думиничского «Революционер», в котором предложил 
партийным организациям и дирекции предприятий закончить эвакуацию к 28 
сентября 1941 г. Для перевозки демонтированного оборудования заводам 
выделили свыше 300 товарных вагонов и платформ. В результате оборудование 
завода «Революционер» было полностью перебазировано в Борисоглебск. 
Местом размещения эвакуированного Кировского завода строительного фаянса 
стал г. Ирбит Свердловской области, а Кировского чугунолитейного завода – г. 
Катав-Ивановск Челябинской области. В январе 1942 г. перебазированные на 
Урал кировские заводы выдали первую продукцию для фронта [10, с. 27]. 

В конце сентября 1941 г. партийные организации Кондровской группы 
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бумажных фабрик Дзержинского района, выполняя решение Смоленского 
обкома ВКП(б) от 26 сентября 1941 г. «О порядке вывоза и уничтожения 
материальных ценностей из районов, занимаемых противником», произвели 
демонтаж оборудования своих предприятий. Так, за неделю до оккупации 
района с фабрик удалось вывезти на Ингурский, Вишерский и Марийский 
бумажные комбинаты 10 бумагоделательных машин, два паровых котла, три 
дизеля, турбогенератор и оборудование тетрадного цеха Полотняно-Заводской 
фабрики. В составе коллектива рабочих и инженерно-технических работников 
эвакуируемых предприятий был 201 коммунист. На новом месте они 
установили вывезенное оборудование и развернули производство бумаги [10, с. 
27]. 

Неэвакуированное сырье и оборудование рабочие Кондровской, Троицкой 
и Полотняно-Заводской бумажных фабрик надежно укрыли в лесу и у себя в 
домах. Гитлеровские оккупанты тщетно пытались выявить места хранения 
ценной промышленной техники. Никто из рабочих не выдал тайну. Бумажники 
возвратили на фабрики спрятанное оборудование в день освобождения 
Дзержинского района Красной Армией [10, с. 27 − 28]. 

В начале октября 1941 г. из Сухиничей эвакуировали Термозавод, 
железнодорожное училище с учащимися и учебным оборудованием, склады 
Заготзерно, банк, предприятия связи. Одновременно из города отправили три 
эшелона с рабочими и их семьями [10, с. 28]. 

В больших объемах удалось вывезти из Вязьмы промышленные 
предприятия и другое имущество. В справке, подготовленной обкомом партии, 
говорилось, что были «вывезены все вяземские заводы». Вяземская 
льночесальная фабрика в августе 1941 г. была эвакуирована в г. Киров 
Кировской области. Оборудование перевозилось по железной дороге, а 
работники и члены их семей автомобильным транспортом. Вяземское 
строительство № 198/1 Наркомата авиационной промышленности в этом же 
месяце было перемещено в г. Горький. Три маслозавода были вывезены из 
Вязьмы и по плану должны были быть эвакуированы в Таджикскую ССР и 
Саратовскую область. Одним из последних из Вязьмы в Семипалатинск 
эвакуировался кожевенный завод. Для вывоза его оборудования решением 
Смоленского обкома партии от 4 октября было выделено 28 вагонов [5, с. 65]. 

Только за август 1941 г. из Вяземского района было отгружено 1924 вагона 
с оборудованием предприятий и имуществом учреждений города и района. 
Советские люди работали на износ, стремясь вывезти все, что представляло 
собой какую-либо ценность для противника. Работа кипела и днем и ночью. 
Так, 1 сентября было отгружено 19 вагонов, 2 сентября − 27, 8 сентября − 31 и 
т.д. Перед оставлением города, 7 октября, отрядами НКВД и бойцами 
истребительного батальона были взорваны элеватор, нефтебаза и некоторые 
другие объекты. В городе практически ничего не осталось из того, что могло бы 
принести пользу фашистской экономике. Но следует отметить, что 
определенная часть оборудования и мощностей вяземских предприятий была 
уничтожена противником по маршруту следования. В результате неразберихи, 
царившей в этот период на железной дороге, некоторые предприятия попали не 
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в те районы, в которые первоначально направлялись. Так, из трех вяземских 
маслобойных заводов ни один не попал к месту назначения, но, главное, что все 
они были вывезены и не достались оккупантам [5, с. 65 − 67]. 

Тем не менее, к 15 сентября в 28 районах Смоленской области, не занятых 
противником, по подсчетам Д.Е. Комарова, «остались невывезенными 89 
небольших предприятий, на которых работало около 10 тыс. человек. Как 
правило, эти предприятия дорабатывали оставшееся сырье, они либо 
обеспечивали своей продукцией части Красной Армии, либо на их 
перемещение не хватало подвижного состава» [7, с. 33]. Так, 17 сентября 
Думиничский завод «Революционер» не отгрузил 150 вагонов готовой 
продукции, и, кроме того, на заводе осталось 3000 т чугуна, для отправки 
которого требовалось 350 вагонов. На Кировском фаянсовом заводе имелось 70 
вагонов полуфабрикатов и 5 вагонов готовой продукции. На Кировском 
чугунолитейном заводе до этого периода не было отгружено 300 т литья для 
эмали и 30 т. апатитовой руды. Для эвакуации оставшегося оборудования трех 
Кондровских бумажных фабрик в середине сентября требовалось 500 − 600 
вагонов. Доказательством тяжелой обстановки с вагонами может служить 
докладная записка  А.Г. Соколова председателю Совета по эвакуации т. 
Швернику: «В связи с тем, что эвакуация приобрела затяжной характер, и 
дальнейшее оставление продукции на заводах является небезопасным, прошу 
Вас немедленно принять меры по предоставлению вагонов» [7, с. 33]. Однако 
следует признать, что приведенная выше информация о неэвакуированном 
имуществе касается, в первую очередь, сырья и части готовой продукции. По 
утверждению Д.Е. Комарова, станки, энергетическое оборудование, кадры 
были вывезены с предприятий Смоленщины заблаговременно [7, с. 33 − 34]. 

Несмотря на перечисленные выше трудности, все крупные предприятия 
Смоленска, Сухиничей, Думиничей, Рославля, Вязьмы, Гжатска были 
перебазированы в глубь страны, а неподдающиеся транспортировке грузы 
уничтожены. Всего до 3 октября 1941 г. из Смоленской области было 
эвакуировано железнодорожным транспортом 25 тыс. вагонов с людьми, 
оборудованием и материальными ценностями [13, с. 343 − 344]. 

Следовательно, была достигнута главная цель эвакуации промышленности 
Смоленской области − полностью вывезти в глубь страны станки и 
оборудование крупных высокотехнологичных предприятий и пополнить им 
оборонный потенциал советского тыла. Кроме того, попутно была решена 
задача срыва планов немецкого командования поставить все производственные 
мощности Смоленщины на службу вермахту. Об этом свидетельствуют факты, 
приведенные Д.Е. Комаровым: «Захватчикам за все время оккупации 
Смоленской области удалось наладить (на самом низовом уровне) только 
некоторые промышленные объекты. Среди них: кирпичный завод в Смоленске, 
войлочную фабрику в Вязьме (на базе одного из эвакуированных предприятий), 
лесопильный завод в Угре, вагоноремонтный завод в Рославле, где рабочие 
резали советские паровозы и отправляли их в Германию, а также переделывали 
железнодорожные скаты у подвижного состава под европейскую колею. Не 
имея возможности восстановить и использовать промышленные объекты, 
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оккупационные власти в определенной мере «развивали» кустарные и частные 
предприятия. Так, в декабре 1941 г. в Смоленске было зарегистрировано 250, а 
в начале 1942 г. − около 500 кустарных и ремесленных предприятий. Кроме 
того, в городе с помощью немецких инженерных частей в сентябре 1941 г. 
удалось запустить в действие водопровод, электростанцию и радиоузел» [6, с. 
4]. 

Следует отметить, что в ряде районов Смоленщины не удалось 
эвакуировать мелкие предприятия перерабатывающей промышленности. Так, 
по данным Д.Е. Комарова, в пяти районах Смоленской области (Смоленском, 
Кардымовском, Краснинском, Руднянском, Касплянском) оккупантами в 1942 
г. были восстановлены 21 молокозавод и 19 молокозаготовительных пунктов. 
Ими с 1 января по 1 августа 1942 г. было произведено: 102149 кг сливочного 
масла, 590 кг тридцати процентного сыра, 1693 кг сыра тощего, 108261 кг 
творога тощего, 26664 кг творога жирного, 2610387 м обрата, 170249 л пахты. 
Перечисленная выше продукция полностью пошла для потребления частям 
вермахта [6, с. 4 − 5]. 

Таким образом, смоляне в ходе эвакуации 1941 г. спасли основной 
промышленный потенциал области от захвата его немецко-фашистскими 
захватчиками и поставили его на службу советскому тылу, который стал 
мощным арсеналом Красной Армии, бесперебойно снабжавшим ее 
современным вооружением и боеприпасами, обмундированием и 
продовольствием. 
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разбирательств различных прошений. Сделаны выводы о причинах 
возникновения сложных ситуаций и их последствиях.  

Ключевые слова: Калужская губерния, Александр II, реформа, уставная 
грамота, спор, крестьяне, помещики, крепостное право, прошение, размер 
земельного надела. 

Abstract. The reform of Alexander II is a new stage in the life of Russian society. 
Material on the problems arising during realization of reform of cancellation of a 
serfdom in the Kaluga region is presented in article. Using archival data, the 
analysis of concrete claims of peasants to landlords on adoption of the statutory 
charter was carried out. Reviewed the results of trials of various petitions. 
Conclusions are drawn on the reasons of emergence of difficult situations and their 
consequences.  

Keywords: Kaluga region, Alexander II, a reform, statutory charter, dispute, 
peasants, landlords, serfdom, petition, the size of land allotments. 

Вступление. 
19 февраля 2016 г. исполнилось 155 лет реформе отмены крепостного 
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права в России императором Александром II. Это событие было ключевым во 
внутриполитической и экономической жизни российского общества. Реформы 
сегодняшних дней проходят в иных обстоятельствах, однако опыт ошибок, 
равно как и положительных итогов, является полезным, в том числе в решении 
проблем сельского хозяйства. Далеко вперед с эпохи Александра II шагнула 
наука, промышленность, но только по-прежнему земля является основным 
источником для поддержания жизнедеятельности населения, а значит понятия 
«деревня» и крестьянин» актуальны и по сей день. Этот факт является поводом 
к переосмыслению итогов реформы и рассмотрению проблем крестьянских 
хозяйств в ходе ее осуществления. 

Обзор литературы. 
К вопросу проведения крестьянской реформы обращалось большое 

количество исследователей в дореволюционную эпоху, и в последующее время. 
Немало работ современников реформы. Это исследования М.Сухомлинова, 
Н.Семенова, Н.Сахарова и др. В 1911г. к 50-летию отмены крепостного права, 
вышло многотомное издание «Великая реформа». Авторы освещали много 
вопросов, касающихся реформы 1861 года, однако оставалось еще множество 
нераскрытых проблем. Ученые, со временем представляли все новые взгляды 
на реформу. М.Н. Покровский выдвинул в своей работе «Русская история в 
самом сжатом очерке» утверждение о том, что капитализм в России утвердился 
в конце 18-нач 19в. и реформу считал реакционной мерой. В 30-х годах 
утвердилось мнение, о том что реформа буржуазная. Наиболее полный анализ 
приходился в период после Великой Отечественной войны. В 1950-1980х г. 
шло активное исследование архивных документов. Крупное обобщающее 
исследование проведено профессором П.А. Зайончковским. Также. Б.Г. 
Литваком в 1960-х годах был проведен анализ по уставным грамотам, 
являвшимися одним из основных документов в рассматриваемом вопросе. 

Отмена крепостного права в Калужской губернии рассмотрена 
исследователями, однако материалов по данному вопросу представлено не 
значительно. Наиболее важна монография Ю.Харитоновой и Д.Щербаковой. 
Их работа акцентирована на классовую борьбу в период реформы. В статье О. 
Мосина, С. Мосиной, представлена оценка проведения реформы в Калужской 
губернии при непосредственном участии действующего в этот период 
губернатора В.А. Арцимовича. Авторы статьи уделили внимание тому факту, 
что не смотря на напряженную атмосферу проведения реформы в Калужской 
губернии, важную роль играл губернатор В.А.Арцимович, человек 
прогрессивных взглядов и большого организаторского таланта.  

В данной статье основным источником для анализа вопроса послужили 
архивные данные (ГАКО). На основе имеющихся архивных материалов  
исследованы проблемы, возникшие после принятия пакета документов в 
крестьянских хозяйствах Калужской губернии по выкупной сделке. 

Основной текст. 
Калужская губерния в годы проведения реформы была второй по 

численности крепостных крестьян в Европейской части России после 
Могилевской. Более 60% всего населения губернии составляли крепостные 
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крестьяне. В расчете на одну душу крестьянство имело в среднем по губернии 
3,5 десятины земли, причем на одного помещика приходилось по 923,86 
десятины [1]. 

Главным документом, удостоверяющим новые поземельные отношения 
между помещиками и крестьянами была уставная грамота. Этот документ 
фиксировал переход  крепостных во временнообязанное состояние. За 
процедурой составления документации обязан был следить мировой посредник. 
Необходимой считалась «поверка» данных указанных в уставной грамоте. Она 
вводилась правительственным постановлением от 18 января 1862года. Уставная 
грамота определяла размер надела, повинности, право пользования водопоями 
для скота, выпасы и другие сельскохозяйственные нужды. Эти вопросы и 
становились предметом жарких разбирательств по принятию уставной грамоты.  

Так, 20 августа 1862г. было открыто дело по жалобе крестьян села 
Горенское Калужского уезда. Уполномоченный от крестьян села Горенское 
Илья Михайлов жаловался в Губернское по крестьянским делам присутствие на 
то, что надел данный крестьянам по Уставной грамоте недостаточен не только 
для уплаты повинностей, но и для прокормления их самих. В числе надела 
много земли бесплодной, водопой отведен неработный и т.п. В связи с этой 
ситуацией крестьяне просили Губернское присутствие войти в их положение. 
Губернское присутствие постановило: препроводить прошение крестьян 
с.Горенское к Мировому посреднику с целью обследовать земли и представить 
в губернское Присутствие со своим заключением в какой мере жалоба крестьян 
заслуживает уважения. Процедура рассмотрения подобных жалоб была 
довольно длительная. По селу Горенское выяснял обстоятельства мировой 
посредник Лаврентьев. Им было выяснено, что временнообязанные крестьяне 
села Горенское помещицы Егоровой больше других имеют право на 
ходатайство о понижении повинностей по следующим причинам: худое 
качество земли, неудобные водопои и т.п. В связи с обозначенными 
обстоятельствами мировой посредник Лаврентьев посчитал, что оброк должен 
быть снижен на 1 руб. 10 коп. [2]. В данном деле он по проведению дознания 
согласился с претензиями крестьян села Горенское к помещице Егоровой. 
Претензии крестьян, подтвержденные проверкой послужили основанием для 
ходатайствования о снижении оброка. Дело рассматривалось в течение года. В 
Калужском по крестьянским делам присутствии согласились с доводами, 
приведенными мировым посредником. Решение крестьянского дела было 
положительным. Такие решения, были редким исключением.  

30 апреля 1862г. начато дело по прошению крестьян деревни Трубицино 
Малоярославецкого уезда помещицы Сотниковой. Крестьяне деревни 
Трубициной Малоярославецкого уезда жаловались на невыгодность земельных 
наделов в Калужское по крестьянским делам присутствие. Мировой посредник, 
назначенный для проведения дознания по этому делу, выяснил, что грамота 
составлена по добровольному соглашению и крестьяне получили от помещицы 
Сотниковой сверх надела еще 7 десятин 1200 сажень. Эти пустоши как 
заявляли крестьяне находились в их пользовании и до обнародования 
положения. Однако, крестьяне были недовольны этими землями, так как они 
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находились в 4-ех и 5-ти верстном расстоянии [3]. Это было для них крайне 
неудобно. Посредник обратил внимание на то, что крестьянам было 
предоставлено лесу годного на дрова 7 1/2дес. безвозмездно в этих пустошах. 
Поверенный помещицы Сотниковой также заявил о том, что уполномочен 
сбавить с души оброка на 33коп.Крестьяне не согласились. Мировой посредник 
после рассмотрения  вопроса пришел к мнению, что Уставная грамота 
составлена по закону, другие решения могут лишить крестьян выгод которые 
предоставлены по грамоте. Кроме того, посредник не считает законным, чтобы 
без согласия помещицы Сотниковой, можно было бы изменить грамоту, как 
неподлежащую оспариванию, согласно существующих узаконений. Прошение 
крестьян было оставлено без изменения.  

Дело по жалобе крестьян помещиков Гончаровых Сельца Былей начато 30 
марта 1862г. Крестьяне села Былей Медынского уезда жаловались также на 
неудобство земли, переданной им по Уставной грамоте, согласно которой 
крестьянам отчуждалось урочище по речке Воробьевке от помещичьего хутора 
[4]. Мировой посредник проверив документы, не счел необходимым 
пересматривать дело. Крестьянам при полном сходе было зачитано о их наделе 
земли, и ими подписано соглашение. Это послужило причиной оставить дело о 
рассмотрении без последствий. 

Крестьяне села Ратьково Мещовского уезда помещицы Гагариной 
обратились с прошением о неправильных отрезках земли и о штрафах за 
пойманную на земле помещика скотину [5]. По рассмотрению этого дела 
мировым посредником Яблочковым было выяснено, что земля у крестьян 
разделена с их согласия. Постановление о штрафе по 25 коп. серебром за 
пойманный скот  на земле помещика обжаловано не было, хотя мировой 
посредник несколько раз об этом упоминал. Уставная грамота по с.Ратькову и 
деревни Екатириновки утверждена Мировым съездом. Издольная повинность 
производится по законному наряду, весною посылами рубить дрова, что 
крестьянами делалось в свободное время по найму в тоже время года. 
Крестьяне не согласны с подобными объяснениями, поскольку муж княжны 
Гагариной полковник Шибловский, распоряжаясь имением землю удобряемую 
крестьянами близ их домов обратил в свою пользу, а им оставил столько, что 
они едва могут убрать по возу на двор. Уставную грамоту, несмотря на 
несогласие крестьян в разделе земли, составил один и таковую представил 
Мировому Посреднику Сутейского участка. Мировой же посредник видел 
несогласие, но взял подписку в том, что грамоту читал, а на несогласие 
крестьян внимание не обратил. Но Губернское присутствие постановило, что 
так как никаких законных нарушений в составлении Уставной грамоты нет, то 
жалоба удовлетворению не подлежит. 

Не достучавшись до местных чиновников, призванных решать возникшие 
споры, крестьяне посылали прошения в вышестоящие инстанции. Так 
крестьяне сельца Тереньева Малоярославецкого уезда писали Александру II 
«…Ныне же помещик Облеухов бывшую в пользовании нашем землю отрезал 
от нас в свою пользу и вместо оной в надел предоставил нам другую, 
отдаленную от сельца, землю гористую и с кустарниками, неудобнуюк пашне и 
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посеву… а также отнят им луговой сенной покос в большом количестве против 
составленной уставной грамоты, мы обращались с просьбой к мировому 
посреднику Ланскому, вместо оказания нам защиты и правосудия крестьянина 
Петра Карпова посадил в острог. Неоднократно подавали жалобы в Калужское 
губернское по крестьянским делам присутствие, но до сего времени никакого 
законного удовлетворения и распоряжения не получаем, согласно ст.77 Общего 
положения о крестьянских бытах» [1]. 

Проанализировав множество дел подобного характера, очевидно, что по 
подписанию Уставной грамоты пересмотры были крайне редки, дела 
затягивались, помещики подавали свои многочисленные прошения на 
несогласие с претензиями крестьян. Большинство спорных моментов возникало 
из-за нежелания помещиков справедливо решать возникшие не устроения. 
Главная проблема заключалась в отдаче некачественных земельных угодий, но 
если и не эта тяжба, то пастбища, водопои, вырубки обязательно оставались 
спорными.  

Несомненно, морально-нравственный вред крепостничества был очевиден. 
С начала 19 века образованные классы России были солидарны во взглядах на 
крепостное право, и эта солидарность резюмировалась так: рабство в России 
должно быть прекращено. Однако, административное оформление реформы 
вызывало много вопросов, как у современников реформы, так и в последующее 
время  у тех кто занимался ее исследованием. 

Заключение и выводы. 
Все эти процессы свидетельствовали о непродуманности самого 

механизма установления новых поземельных отношений. Суть этих неудачных 
решений в том, что крестьянин нередко не имел возможности прокормить свою 
семью и дать достаточное количество товарного хлеба. Помещик, в руках 
которого оставалась земля, зачастую не мог в новых условиях организовать 
эффективную аренду. Лишь незначительный процент помещиков знал в этом 
толк. Поэтому разорялись и крестьяне и помещики. Малоземельные и 
безлошадные крестьяне ударились в отходничество, ушли в неземледельческие 
промыслы. После крестьянской реформы по Калужской губернии сдавалось 
более 100 тысяч десятин земли. Но лишь богатые крестьянские хозяйства могли 
брать землю в аренду. Основная же масса крестьян так и не смогла получить 
землю. Крестьянский вопрос оставался открытым… 

К каким трагическим последствиям привели представленные проблемы 
известно. Главный вопрос всех революционных выступлений 20 века –
земельный. В экономике России испокон веков преобладал аграрный сектор, 
как институт обеспечивающий население страны основными продуктами 
питания, перерабатывающую промышленность - сырьем, а людей - работой. С 
эффективностью функционирования агропромышленной отрасли напрямую 
связан уровень жизни населения.  

Решение вопросов, касающихся помощи крестьянским хозяйствам стало 
еще более очевидным и значимым в настоящее время, в условиях 
внешнеэкономической ситуации. Несомненно, в этой связи анализ прошлого 
необходимо учитывать и сегодня тем, кто отвечает за механизмы проведения 
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реформ и различных преобразований в социально-экономической жизни 
общества. Опыт прошлых реформ является необходимым фактором для 
принятия обдуманных решений в отношении актуальных проблем сельского 
хозяйства современной России. 
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Аннотация: В статье приводятся данные о состоянии 

сельскохозяйственного производства Калининской области перед войной, 
рассмотрен ход эвакуации тракторов и комбайнов МТС и совхозов, 
продуктивного скота колхозов и совхозов, отражен трудовой подвиг сельских 
тружеников по спасению от фашистских оккупантов ресурсов сельского 
хозяйства Калининской области в 1941 г. 

Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, МТС, совхоз, колхоз, 
государственный племенной рассадник, ресурсы сельского хозяйства, 
эвакуация, комиссия по эвакуации, тракторная колонна, гурт скота, 
гуртоправ, перегон скота. 

Abstract: The article presents data on the state of agricultural production in the 
Kalinin region before the war, reviewed the evacuation  of tractors and combines 
MTS and state farms, livestock collective and state farms, shows labor feat of rural 
workers to rescue from Nazi invaders agricultural resources of the Kalinin region in 
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1941 year. 
Keywords: agricultural production, MTS, state and collective farms state 

breeding nursery, agricultural resources, evacuation, evacuation Commission, 
equipment tractor convoy, herds of cattle, gurtoprav, transhumance. 

Эвакуация ресурсов сельского хозяйства во время Великой Отечественной 
войны из районов СССР, которым угрожала немецкая оккупация, явилась 
одним из основных способов спасения общественного достояния страны от 
разграбления гитлеровскими захватчиками. Заметный вклад в эвакуацию 
имущества колхозов, МТС и совхозов внесли сельские труженики Калининской 
области. Перед войной ее территория составляла 106,4 тыс. кв. км с населением 
3211434 человек, три четверти из которых являлись сельскими жителями, в том 
числе среди них было около 806 тыс. трудоспособных селян [10, с. 51; 11, с. 5]. 

Созидательный труд Калининских крестьян был прерван начавшейся 22 
июня 1941 г. Великой Отечественной войной. Бои с немецко-фашистскими 
захватчиками на территории Калининской области начались в самом начале 
войны − 5 июля 1941 г. К середине октября 1941 г. из 69 районов области 
гитлеровцы оккупировали 38 районов или 2/3 территории Калининской области 
[11, с. 6; 12, л. 20]. Их площадь составляла 57,4 тыс. кв. км, или 53,9% всей 
территории области, на которой проживало 2045743 человек. Здесь до войны 
получали 786840 т зерна (61,6% общего областного производства). На эту 
территорию приходилось 53,5% поголовья крупного рогатого скота. Здесь 
выращивали хорошие урожаи льна, картофеля и других культур. 18 районов 
области после трех-четырехмесячной оккупации были освобождены и стали 
прифронтовыми. В остальных 23-х захваченных гитлеровцами районах 
проходили ожесточенные бои. Полностью Калининская область была 
освобождена от немецко-фашистских оккупантов 19 июля 1944 г. [10, с. 8]. 

Участие крестьян фронтовых и прифронтовых районов Калининской 
области в сельскохозяйственном производстве и в спасении его ресурсов в ходе 
их массовой эвакуации особенно в 1941 г. было весьма результативным и 
эффективным. Этот патриотический подвиг сельских тружеников получил 
отражение в многотомной Истории крестьянства СССР, в очерках истории 
Калининской организации КПСС и ВЛКСМ, в работах В.Т. Анискова, М.И. 
Лихоманова, Л.Т. Позиной, Е.И. Финогенова, В.И. Смирнова [1, с. 40, 44, 48; 2, 
с. 232; 3, с. 151, 154, 156; 4, с. 126; 5, с. 463; 9, с. 256; 10, с. 44 − 49]. Однако 
специальных исследований этой историко-экономической проблемы до сих пор 
нет. Поэтому целью настоящей статьи является восполнение данного 
историографического пробела, и по возможности системное и комплексное 
отражение хода эвакуации имущества МТС, колхозов и совхозов Калининской 
области в 1941 г. 

Источниками для написания статьи являются документы из Российского 
государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) [7 − 8] и 
Центра хранения документов молодежных организаций (ЦХДМО) [12], а также 
материалы из опубликованных сборников документов [6; 11]. 

Накануне Великой Отечественной войны Калининская область имела 
многоотраслевое сельскохозяйственное производство, ядром которого являлись 
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12957 колхозов. За ними было закреплено 6 млн. 697 тыс. га земли [7, л. 70б] В 
1940 г. посевная площадь в Калининской области достигала 1 млн. 893 тыс. га, 
57,8% из которых были заняты зерновыми культурами, 15,1% − льном, 5,3% − 
картофелем, 18,5% − многолетними травами [7, л. 7об]. До войны Калининская 
область ежегодно производила свыше 60 тыс. тонн льноволокна, что 
составляло около 25% государственного плана СССР [7, л.л. 7об − 8]. 
Значительное развитие получило общественное животноводство. 
Представление о нем накануне войны дают таблиц 1 и 2. 

В конце 1940 г. все колхозы Калининской области имели по 4 − 5 
животноводческих ферм [7, л. 7об]. Всего на начало 1941 г. с учетом 
государственных поставок в колхозах Калининской области насчитывалось 
557,4 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 211 тыс. коров; 101,7 
тыс. свиней из них 22,5 тыс. свиноматок; 442,6 тыс. овец и коз, в том числе 
215,4 тыс. овцематок [7, л.л. 10, 13]. 

В начале 1941 г. в 134 МТС Калининской области было 3566 тракторов, 
505 комбайнов, 864 молотилки, 1273 льнотеребилки, 317 льнотрепалок 
Сергеева [7, л. 9об]. МТС обслуживали свыше 80% всех колхозов области [7, л. 
7об]. 

Таблица 1. 
Поголовье скота (в тыс. голов) во всех категориях хозяйств 

Калининской области на 1 января 1941 г. во всех типах хозяйств. 
Наименование скота Всего  

(тыс. голов) 
В т.ч. в колхозах 

Тыс. голов) 
В личном 

пользовании 
колхозников, 

рабочих и 
служащих 

(тыс. голов) 
Крупный рогатый скот, 
в т.ч. коровы 
Свиньи, 
в т.ч. матки 
Овцы,  
в т.ч. матки 
Козы, 
в т.ч. матки 
Лошади,  
в т.ч. рабочие, 
кобылы старше 3-х лет 

931,3 
554,2 
381,3 
42,5 

1172,0 
509,6 
42,9 
27.2 
373,9 
274,7 
131,0 

548,3 
211,0 
102,2 
22,5 
440,9 
215,4 
0,1 
0,0 

346,9 
255,6 
124,4 

319,4 
292,3 
196,2 
13,1 
684,2 
360,7 
16,4 
10,3 

− 
− 
− 

Таблица составлена автором по: Российский государственный архив социально-
политической истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 127. Д. 495. Л. 14. 

 
На 1 января 1941 г. в Калининской области было 37 совхозов, в них 

трудились 5412 рабочих. Совхозы имели 91 трактор, 11 комбайнов и 15 
грузовых автомашин [8, л. 14об]. 

Таким образом, до войны сельскохозяйственное производство 
Калининской области имело достаточно развитую материально-техническую 
базу. Весной 1941 г. на колхозных полях работало 5630 тракторов, 730 
комбайнов. [7, л. 7об]. Колхозам принадлежало 99,4 всех посевных площадей, 
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более 600 тыс. голов крупного рогатого скота, а в индивидуальном пользовании 
селян находилось свыше полумиллиона голов скота. Перед войной колхозники 
Калининской области продали государству 119,8 тыс. т зерна, 192,2 тыс. т 
картофеля, 60 тыс. т льноволокна, 14323 т мяса, 1047 тыс. литров молока. На 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (ВСХВ) в 1940 г. от Калининской 
области были представлены 642 колхоза, 246 животноводческих ферм, 146 
звеньев и 1509 передовиков области [10, с. 18 − 19; 11, с. 5]. С таким 
производственным потенциалом сельские труженики Калининской области 
вступили в Великую Отечественную войну. 

Таблица 2 
Наличие колхозных ферм на 1 января 1941 г. в Калининской области: 

Наименование Количество 
Молочно-товарных ферм, 
в них поголовья крупного рогатого 
скота  
Свиноводческих товарных ферм 
в них поголовья свиней 
Овцеводческих товарных ферм 
в них поголовья овец и коз 
Племенных конеферм 
в них поголовья лошадей 
Птицеферм   
в них поголовья взрослой птицы 

12899 
 

548,3 тыс. голов 
12239 

102,2 тыс. голов 
12828 

440,9 тыс. голов 
20 
869 

10135 
603,2 тыс. шт. 

Таблица составлена автором по: Российский государственный архив социально-
политической истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 127. Д. 495. Л. 14об. 

 
3 июля 1941 г. Калининский обком ВКП(б) и облисполком направили во 

все райкомы и горкомы партии, исполкомы местных Советов директивное 
указание об организации эвакуации. В нем говорилось: «Ни в коем случае не 
допустить захвата противником каких бы то ни было материальных ценностей, 
могущих быть использованными им для собственных нужд и для борьбы с 
Красной Армией» [10, с. 46]. 

Постановлением бюро Калининского обкома ВКП(б) 8 июля 1941 г. при 
исполнительном комитете областного Совета депутатов трудящихся был создан 
специальный отдел по эвакуации, а в шести городах и рабочих поселках − 
Калинине, Великих Луках, Ржеве, Бологое, Идрице, Сонкове − эвакуационные 
пункты. Оперативное руководство эвакуацией осуществляли обком и райкомы 
партии. Они разрабатывали планы эвакуации, проводили конкретные 
мероприятия, комплектовали группы, которые помогали организовывать 
перевозку людей, имущества предприятий, совхозов, МТС, колхозов. Райкомы, 
горкомы партии и исполкомы Советов создавали комиссии, руководящие 
эвакуацией. Комиссии составляли и уточняли маршруты, обеспечивали 
эвакуированных сельских тружеников продовольствием, работой, жильем. Во 
многом благодаря их усилиям только за два месяца − октябрь и ноябрь − из 
прифронтовых районов Калининской области было эвакуировано 110225 
человек [1, с. 40; 3, с. 151; 9, с. 256]. Из Зубцовского района, например, было 
вывезено 5769 семей общей численностью около 20 тыс. человек, из Ржевского 
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− 16938 человек. Шла эвакуация населения из Плоскошского, Холмского, 
Великолукского, Октябрьского, Нелидовского, Погорельского, Локнянского и 
Молодотудского районов. Работники сельского хозяйства прифронтовой зоны 
вливались в колхозы и совхозы восточных районов области и страны [9, с. 256]. 

По мнению В.И. Смирнова, организованно провести эту работу не удалось 
лишь в самых западных районах Калининской области, прилегающих к 
Белоруссии и Прибалтике. В других районах, которым угрожала оккупация, в 
основном успешно прошла мобилизация военнообязанных и эвакуация 
населения, прежде всего специалистов и высококвалифицированных 
работников [10, с. 46 − 47]. 

Первыми из сельскохозяйственных предприятий Калининской области 
начали эвакуироваться семь совхозов − «Жегалово», «Авангард», «Поддубье», 
«Вехно», «Крестилово», «Вахново», «2-я пятилетка» из Управления мясо-
молочных совхозов Центра, три птицеводческих совхоза − «Еменец», 
«Невельский» и «Луч Свободы», два овощных совхоза − «Новосоуольники» и 
«Ржевский» [6, с. 65]. Указание этим совхозам об эвакуации скота и имущества 
было дано 6 июля 1941 г., последующие директивы давались немедленно после 
получения соответствующего постановления правительства по данному 
вопросу. В первом своем указании наркомат совхозов РСФСР предлагал 
хозяйствам эвакуировать высокопродуктивный крупнорогатый скот, лошадей. 
Всех свиней, малопродуктивный, больной скот и птицу предложено было сдать 
на мясо. И только по отдельным совхозам Калининской области была допущена 
эвакуация высокопродуктивного скота с одной инфекцией (бруцеллезной скот). 
16 июля 1941 г. были получены правила эвакуации скота, утвержденные 
Государственным Комитетом Обороны (ГКО), которыми вносилась полная 
ясность, какой скот подлежит эвакуации. Поэтому в дальнейшем совхозам 
давались указания об эвакуации скота в полном соответствии с этими 
правилами эвакуации [6, с. 62 − 63]. 

Следуя правилам и утвержденному графику передвижения, скот 
мясомолочного совхоза «Жегалово» 29 июля пришел в совхоз «Пятилетка» 
Калининской области, и после отдыха был направлен на восток по 
установленному маршруту. Скот совхоза «Авангард» 23 июля прибыл в совхоз 
«Белоомутский» Калиниснкой области. Скот совхозов «Еменец» и 
«Невельский» был размещен частично в совхозе «Луч свободы», откуда его 
направили дальше по маршруту, а другая часть стада размещалась в совхозе 
«Труженик» Калининской области [6, с. 65]. 

Героизм и самоотверженность проявили сельские труженики при спасении 
колхозного и совхозного имущества, четко выполняя при этом решение 
Калининского обкома ВКП(б) и облисполком «Об эвакуации скота из 
прифронтовых районов Калининской области от 20 сентября 1941 г. В нем 
предусматривалось формирование гуртов, закрепление за ними людей из 
расчета 4 − 5 человек на 100 голов крупного рогатого скота и 3 − 4 человека на 
500 голов овец. Гурты сопровождали зоотехники и ветеринары. За эвакуацию 
скота отвечали работники райкомов партии и исполкомов райсоветов. 
Эвакуации подлежали все здоровые животные: быки, коровы, овцы, козы, 
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лошади. Свиней, кроме породистых особей, разрешалось забивать на мясо. 
Колхозы обеспечивали семьи, отъезжавшие со скотом, продовольствием 
сроком на полтора-два месяца, лошадьми с повозками и деньгами, по 200 − 300 
рублей на каждого гуртоправа [11, с. 41]. 

Коммунисты и комсомольцы, отгонявшие скот на восток, не испугались ни 
дальней дороги, ни диверсантов, ни самолетов врага. Возраст многих гонщиков 
скота не превышал 15 − 16  лет [2, с. 232]. Невозможно было гнать скот днем, и 
его гнали ночью, но задания выполняли. «Мне и еще пятерым из нашего 
сельсовета, − вспоминает бывшая комсомолка Ольга Никифорова, после войны 
работница одного из заводов Ленинграда, − поручили перегнать всех коров 
(больше ста) из Жуковского сельского Совета Андреапольского района. Шли 
по грунтовым, пыльным дорогам, под палящим солнцем по 20 − 30 километров 
в день. А ведь скот надо было и накормить, и напоить. Ночевали либо в 
загонах, либо просто под открытым небом. Чуть забрезжит рассвет − мы уже 
принимались за работу. После дойки и пастьбы снова трогались в путь, и опять 
до темноты. Почти месяц находились в дороге, более 400 километров у нас 
осталось позади, и все стадо мы пригнали в указанное место» [2, с. 232]. Скот 
из Калининской области направлялся на «передержку» в Ивановскую, 
Горьковскую, Кировскую, Вологодскую области [10, с.48]. Всего из 59 районов 
Калининской области с 5 июля по 10 ноября 1941 г. было эвакуировано 309,2 
тыс. голов крупного рогатого скота (56,5%), 260,4 тыс. овец (51,7%), 18,1 тыс. 
свиней (18,4%), 43,4 тыс. лошадей (15,1%) [1, с. 44; 4, с. 126; 5, с. 463; 9, с. 256; 
10, с. 48]. 

Труднее, по мнению В.И. Смирнова, «оказалось спасти тракторы и 
сельскохозяйственную технику. Годные к дальней дороге машины были 
объединены в тракторные колонны. Неисправные и с большим износом 
тракторы разбирали на части, отдавали на сохранение надежным людям, 
прятали в потайных местах. Возглавляли тракторные колонны руководящие 
технические работники МТС и совхозов. Если при движении трактор выходил 
из строя, то без запасных частей, при острой нехватке транспортных средств 
вывезти его было практически невозможно. Из-за отсутствия горючего 
приходилось бросать и совершенно исправные машины, предварительно 
приведя их в негодность» [10, с. 47 − 48]. Всего с 5 июля по 10 ноября из 59 
районов Калининской области удалось эвакуировать главным образом своим 
ходом свыше 3100 тракторов, в большинстве своем следовавших транзитом из 
Белоруссии и Прибалтики [7, л. 8]. В их числе было вывезено собственных 989 
машин из 2421 тракторов МТС Калининской области, запланированных к 
эвакуации в глубь страны [1, с. 48; 3, с. 156; 4, 126]. Причиной тому была 
осенняя распутица, беспощадные бомбардировки и расстрел тракторных 
колонн вражеской авиацией. Тракторы и сельскохозяйственные машины из 
Калининской области направлялись в Ивановскую, Горьковскую, Кировскую, 
Вологодскую области [10, с. 48]. 

Заботясь о скорейшем спасении народного добра, об обеспечении нужд 
своей Родины продовольствием, сельские труженики Калининской области в 
июльские дни 1941 г. отправили на восток 7645 вагонов с хлебом, в том числе 
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из Ржева − 1623, Торжка − 1316, Старой Торопы − 1559, Гузятино − 2756 
вагонов. В августе 1941 г. из Калининской области на восток ушли около 2500 
вагонов с зерном. Четкое обеспечение работы на хлебных пунктах и 
железнодорожных станциях были предметом постоянной заботы местных 
партийных организаций. 

В этой сложной большой работе самое активное участие принимали 
комсомольские организации области. Они помогали партийным и советским 
органам эвакуировать сельскохозяйственные предприятия в глубь страны. 
Комитеты комсомола создавали специальные бригады из комсомольцев и 
молодежи для перегона скота, тракторов, вывозки сельхозмашин, по отправке и 
сдаче хлеба государству. Днем и ночью комсомольские транспортные бригады 
вывозили хлеб на государственные склады под сохранные расписки [10, с. 48]. 

Переброска ресурсов сельского хозяйства в тыловые районы облегчала 
решение продовольственной проблемы. За счет эвакуированного скота 
частично снабжались воинские части. Исполком областного Совета депутатов 
трудящихся 7 октября 1941 г. принял решение «О сдаче заготовительным 
организациям скота колхозов из прифронтовых районов для использования на 
мясное снабжение Красной Армии». Исполком обязал советские и 
сельскохозяйственные органы прифронтовых районов передать на нужды 
армии из эвакуированных и подлежащих эвакуации 28 тыс. голов крупного 
рогатого скота и 25 тыс. голов овец. В решении подчеркивалось, что сдаче 
подлежат только неплеменные животные. На скот, принятый сверх плана 
мясопоставок, колхозам выдавались гарантированные обязательства о возврате 
им в течение двух лет молодняка в количестве, равном живому весу сданных 
животных [10, с. 48 − 49]. 

Таковы были результаты эвакуации ресурсов сельского хозяйства 
Калининской области в 1941 г. Эвакуация не только лишила немецких 
оккупантов значительных материальных ценностей, но облегчила решение 
продовольственной проблемы тружеников советского тыла и Красной Армии. 
Осуществив перебазирование значительных ресурсов сельского хозяйства в 
глубь страны, колхозники и рабочие МТС и совхозов  Калининской области 
внесли заметный вклад в общенародную борьбу с гитлеровскими захватчиками. 
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Анотація. В роботі розглянуто зміст основних теоретичних термінів 

теми «конкурентоспроможність», визначено їх практичний взаємозв’язок. 
Вказано на основні дії робітників організації в їх практичній діяльності щодо 
забезпечення високого рівня розглянутих показників. 

Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентний 
статус, конкурентна перевага, конкурентна позиція, конкурентний потенціал, 
конкурентна розвідка, конкурентостійкість 

Summary. The paper discusses the content of the main theoretical terms of the 
theme "competitiveness", defined in their practical interrelationship. Listed on the 
main actions of the employees in their practical work to ensure high-level reporting 
indicators. 

Key words: competition, competitiveness, competitive status, competitive 
advantage, competitive position, competitive potential, competitive intelligence, 
competitive stability 

Вступ. 
Конкурентоспроможність є в сучасному світі конкуренції одним з 

найбільш значущих показників, на який звертають увагу передові учасники 
ринкових відносин. Але це – досить складний показник, що не має 
однозначного механізму визначення, про що свідчить кількість трактувань, 
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яких для конкурентоспроможності фахівці сформували декілька десятків, і 
кожне з яких висвітлює найбільш значущі (на думку автора) аспекти або 
складові цього стану.  

Огляд літератури. 
Питання конкурентоспроможності розкривала значна кількість авторів. 

При цьому деякі звертали увагу більшою мірою на макрорівень (Л.Андрєєва, 
О.Миргородська) або на саме підприємство (Л.С.Шевченко, А.Н.Тищенко, 
О.С.Головко, В.О.Коюда, С.В.Ємельянов). Але більшість науковців 
застосовують у визначеннях порівняльну характеристику з аналогічними 
виробниками або товаром (І.М.Бойчик, Б.Карлофф, В.Ф.Оберемчук, Ю.І.Ребрін, 
Л.В.Степанов, Р.А.Фатхутдинов, З.Є.Шершньова та ін.). Для можливості 
практичного застосування досліджень виникає потреба розвинути думку та 
додати ще ряд термінів, що характеризують стан підприємства 
(конкурентостійкість, яку вивчали В.Л.Дікань, В.С.Пономаренко, О.М.Тридід, 
М.О.Кизим), та окремі складові конкурентоспроможності підприємства. До 
таких віднесемо конкурентну перевагу (її досліджували Ю.Б.Іванов, П.А.Орлов, 
О.Ю.Іванова, Б.Карлофф, Ж.-Ж.Ламбен, В.Ф.Оберемчук, І.П.Отенко, 
Є.О.Полтавська, Л.С.Шевченко та ін.), конкурентну позицію (була 
охарактеризована М.О.Кизимом, А.Н.Тіщенко, В.Г.Шинкаренко, 
А.С.Бондаренко та ін.), конкурентний статус (поняття розкрили І. Ансофф, 
Ю.Б.Іванов, та ін.), конкурентний потенціал (досліджували А.Е.Воронкова, 
В.П.Пономарьов, Г.І.Дібніс , Фасхієв Х.А., Попова Э.В. та ін.). Враховуючи 
вимоги сьогодення, Л.В.Степанов приділив увагу конкурентній розвідці. 

Всі роботи є важливими та більшою мірою мають прикладний характер, 
але більшість керівників організацій не мають навичок вивчати 
багатосторінкові праці без чіткого розуміння значущості багатокрокових 
розрахунків, важливості значного обсягу наведеного матеріалу. Тому є потреба 
об’єднати вищевказані терміни з визначенням первинного рівня їх можливого 
практичного застосування. 

Основна частина. 
Спираючись на визначення Б.Карлоффа конкурентоспроможність – це 

«здатність забезпечити кращу пропозицію порівняно з конкуруючим 
підприємством» [1, с. 58]. Але крім теоретичного визначення 
конкурентоспроможності у виробника, керівника організації є потреба в 
розумінні механізму практичного визначення та підтримки цього стану. 
Фактично підприємство окремо розглядає переваги над іншими учасниками 
ринку за будь-якими показниками та ті, що зацікавлять споживача, інвестора та 
призведуть до вибору в партери саме нас, а не інших. Тобто, визначення 
конкурентоспроможності в якості власного самоаналізу для окремих керівників 
не є життєво важливим. Для покращення сприйняття працівникам економічної 
служби необхідно «прив’язати» рівень конкурентоспроможності до рівня 
ризиків та основних показників діяльності організації – це змусить керівництво 
більш серйозно ставитись до даного показника. 

Але забезпечити конкурентоспроможність стає можливим лише у випадку, 
коли керівництво підприємства володіє всіма аспектами питання та аналізує 
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стан підприємства стосовно них. Наведемо ці визначення та показники, які 
необхідно висвітлювати, на наш погляд, в першу чергу та аналізувати в 
комплексі. 

В умовах, коли на ринку більшості товарів та послуг пропозиція значно 
перевищує попит, виникає зрозуміла потреба в наявності конкурентних переваг 
– «позитивних відмінностей підприємства від конкурентів в деяких або в усіх 
видах діяльності, які забезпечують підвищення соціально-економічної 
ефективності в короткостроковому періоді й вживання в довгостроковому за 
рахунок постійного пошуку нових можливостей і швидкої адаптації до 
навколишнього оточення та умов конкурентної боротьби, що змінюються» [2, 
с.32]. Конкурентні переваги, як відомо, також поділяють на «внутрішні» та 
«зовнішні» [3, 4]. «Внутрішні» - це ті, що стосуються безпосередньо здатності 
підприємства більш ефективно керувати своїми ресурсами, отримувати меншу 
собівартість, більшу рентабельність та цінову стійкість, ніж в конкурентів; 
«зовнішні» - це здатність забезпечити переваги товару (послуг) в очах 
споживачів, в тому числі за рахунок відмінних якостей товару або ефективності 
його виробництва. В сучасних умовах швидких змін «стратегічний підхід до 
управління розвитком діяльності є в забезпеченні конкурентних переваг 
шляхом розробки механізму стійкого розвитку підприємства. Лише такий 
підхід дає підприємству гарантію стабільності положення на ринку [5, с.66]». 

Для оцінки внутрішніх конкурентних переваг підприємство повинно 
сформувати наступний перелік показників: собівартість одиниці продукції, 
рентабельність продукції, ціна продукції, середня заробітна платня на 
підприємстві (крім того, в робочих та службовців окремо), коефіцієнт 
використання матеріалу (при матеріальному виробництві), продуктивність 
праці робітників та робочих; розраховувати фінансову стійкість, ліквідність. 
Для первинної оцінки ці показники порівнюють в першу чергу в динаміці з 
попередніми періодами. Для оцінки зовнішніх конкурентних переваг та 
визначення конкурентної позиції – з аналогічними показниками підприємств-
конкурентів. Частково дані можна зібрати у вільному доступі (ціна на 
продукцію, заробітна платня), частково - у відповідних організаціях, до яких 
надають звіти всі підприємства (облстатуправління). За умов, коли 
підприємство-конкурент приймає на практику студентів – є можливість 
отримувати інформацію у відповідних навчальних закладах. Крайнім заходом, 
що може допомогти запобігти банкрутству як джерело своєчасної реакції на дії 
конкурентів, може бути виробничий шпіонаж. В будь-якому разі є потреба в 
постійному здійсненні конкурентної розвідки. 

Конкурентна розвідка – це «сукупність методів збору, обробки, 
накопичення й аналізу даних з різних джерел, для підготовки зведеної 
інформації й вироблення управлінських рішень з метою підвищення 
конкурентоспроможності комерційної організації, проведені в рамках закону, з 
дотриманням етичних норм у спеціальних структурних підрозділах 
підприємства, що виконують ці функції, і оснащених комп'ютерною технікою й 
спеціальним програмним забезпеченням» [6]. Саме вона забезпечує 
підприємство необхідними матеріалами для порівняльного аналізу та 
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самоаналізу. Для її здійснення необхідно готувати відповідних працівників. В 
той же час управлінський склад підприємства необхідно інформувати про 
наявність аналогічних потреб у підприємств-конкурентів та формувати 
комплексні заходи протистояння виробничому шпіонажу та негативним 
впливам середовища в цілому, забезпечуючи підприємству високу 
конкурентостійкість.  

Конкурентостійкість – це здатність підприємства протистояти 
дестабілізуючому впливу факторів зовнішнього середовища порівняно з 
конкурентами [7, с. 104], в тому числі й наслідкам активної конкурентної 
розвідки. Оцінюють її за допомогою розрахунків коефіцієнтів фінансової 
стійкості та оцінки ризиків. В разі негативної динаміки повертаються до 
конкурентних переваг та посилюють їх. 

Конкурентна позиція – це порівняльна характеристика основних 
параметрів фірми відносно лідируючого конкурента [8, с. 100]. Вона 
здійснюється за допомогою SWOT-аналізу щодо основних показників 
діяльності підприємства та основних характеристик продуктів-конкурентів. 

Конкурентний статус, як і конкурентні переваги, може бути зовнішнім 
(«оцінка положення (позиції) підприємства на ринку, яка відбиває рівень його 
конкурентоспроможності» [9, с. 61]) та внутрішнім («міра визначення 
положення підприємства в конкуренції, співвідношення фактичної й базової 
продуктивності використання ресурсів» [3]), але завжди спирається на 
конкурентні переваги, конкурентостійкість і конкурентну позицію. Цей 
показник є досить суб’єктивним та сильно залежить від суспільної думки. Тому 
його можна на деякий час підвищувати, формуючи «моду» на використання 
продукції чи послуг підприємства (формуючи власний бренд), створюючи йому 
відповідний імідж. Недобросовісні конкуренти намагаються цією складовою 
негативно вплинути на сприйняття споживачем та іншими учасниками 
ринкових відносин виробників аналогічних пропозицій на ринку (негативні 
відгуки, інформація про рекламації та ін.), тому важливо здійснювати 
регулярний моніторинг засобів масової інформації щодо появи провокативних 
матеріалів; випереджати їх вплив власною активністю щодо подачі відповідної 
інформації потенційному споживачу. Це забезпечить запас стійкості та сформує 
конкурентний потенціал. 

Конкурентний потенціал – це «сукупність організаційних, фінансово-
економічних, трудових, інформаційних, технологічних та інших ресурсів 
підприємства, що забезпечує йому стійкі позиції на ринку [10, с.23]. 
Керівникам служб (заступникам директора з окремих напрямів діяльності) 
необхідно організовувати в підлеглих підрозділах періодичну оцінку та пошук 
незадіяних резервів, ресурсів. При цьому важливо формувати чіткий перелік 
«ресурс – потенційна можливість – умови її використання». Це необхідно з 
причин, коли умови використання досі не задіяного потенціалу занадто складні 
та (або) потребують таких витрат, що перевищують прибуток від використання 
задіяного потенціалу. 

Висновки. 
Сучасні аспекти конкурентоспроможності характеризуються тим, що 
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попит різко зменшений, але споживач більш гостро реагує на конкурентний 
статус, зменшуючи критичний аналіз щодо дійсних конкурентних переваг 
продукції та послуг. Тому важливо забезпечити необхідний рівень як 
об’єктивної бази конкурентоспроможності (конкурентний потенціал), так і 
відносно суб’єктивної (конкурентний статус), постійно використовуючи 
потрібні інструменти (посилення власних конкурентних переваг, погіршення їх 
в інших, в тому числі за рахунок застосування конкурентного шпіонажу). 
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Анотація. У статті розглянуті питання ідентифікації ризиків реалізації 

проектів теплогенерації із використанням біомаси. Досліджено особливості 
технічних, ресурсних, логістичних, економічних та екологічних ризиків, які 
мають враховувати суб’єкти господарювання при реалізації біоенергетичних 
проектів теплогенерації. По кожному виду ризиків автором наведено джерела 
та чинники виникнення, визначено наслідки реалізації цих ризиків, їх вплив на 
основні показники проекту, зокрема період окупності. 

Ключові слова: проект, теплогенерація, біомаса, теплогенеруюче 
обладнання, ризик, період окупності, капітальні витрати, поточні витрати. 

Abstract. In this article describes how to identify risks heat generation projects 
that use biomass. The author investigated the technical features, service, logistics, 
economic and environmental risks, which should take into account the subjects of 
managing the implementation of bioenergy heat generation projects. The author cited 
sources and factors of each type of risk, investigated their effect on the basic 
parameters of the project, namely, the payback period. 

Key words: project heat generation, biomass, generating equipment, risk, 
payback period, capital expenditure, operating costs. 

Вступ. В ринкових умовах суб’єкти господарювання всіх розмірів і типів 
функціонують в умовах невизначеності, що стосується як зовнішніх так і 
внутрішніх факторів. Це, в свою чергу, призводить до невизначеності у 
досягненні поставлених цілей. Вплив невизначеності на цілі являє собою ризик, 
який має бути врахований в процесі прийняття управлінських рішень. Ризик-
менеджмент сьогодні є невід’ємною частиною ефективного управління будь-
яким проектом, його найважливішою складовою. Це у повній мірі стосується і 
проектів забезпечення енергетичної ефективності функціонування суб’єктів 
господарювання. Одним за напрямів реалізації таких проектів є використання 
біомаси для виробництва теплової енергії. Актуальність цих проектів постійно 
зростає через економічні, політичні та екологічні причини.  

Аналіз досліджень і публікацій. Різні аспекти управління ризиками 
проектів досить ретельно розглянуті у працях багатьох українських та 
закордонних фахівців, зокрема: Альгіна А.П., Балабанова І.Т., Баранцевої С.М., 
Вітлінського В.В.,  Глущенка В.В., Гранатурова В.М., Донець О.М., Івченко 
І.Ю., Ілляшенко С.М., Лук’янової В.В., Старостіної А.О., Стрельбіцької Н.Є., 
Уткіна Є.А., Хобти В.М., Шапкіна О.С., Ястремського О.І. та інших.   

Метою даної статі є ідентифікація специфічних ризиків, які є актуальними 
для проектів теплогенерації із використанням у якості палива біомаси. 

Виклад основного матеріалу. Ризик проекту будемо розглядати як 
невизначену подію або умову, яка в разі виникнення має позитивний або 
негативний вплив щонайменше на одну з цілей проекту, наприклад терміни 
реалізації та окупності, вартість, результат або якість. Під ідентифікацією 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 40 



 Том 12. Выпуск 1 (42)                                                                                                         Менеджмент и маркетинг 

ризиків слід розуміти виявлення ризиків, їх специфіки, можливих джерел 
виникнення, виділення особливостей їх реалізації, включаючи можливі 
наслідки різного характеру, зміну ризиків в часі, ступінь взаємозв'язку між 
ними та вивчення факторів, що впливають на них. Без такого дослідження 
неможливо ефективно та цілеспрямовано здійснювати процес ризик-
менеджменту. 

Україна має значний потенціал використання біомаси у теплогенерації та 
амбіційні плани у цій галузі. Відповідно до Енергетичної стратегії України [1] 
та Національного плану дій з відновлюваної енергетики до 2020 року [2] 
біомаса може замістити біля 3,5 млрд. м3/ рік природного газу для виробництва 
теплової енергії в Україні, а до 2030 року – 7,5 млрд. м3/ рік, відповідно частка 
біомаси в загальному виробництві теплової енергії складе 14% в 2020 році і 
32% в 2030 році. При існуючих цінах на викопні палива (в першу чергу, 
природний газ), теплову енергію та на біомасу впровадження котлів на 
біопаливі для виробництва теплової енергії є економічно доцільним і може 
рекомендуватися для об'єктів теплоенергетики в промисловому і бюджетному 
секторах. Реалізація таких проектів у житлово-комунальному господарстві 
перебуває сьогодні на межі рентабельності. Термін окупності проектів з 
впровадження котлів на деревині та соломі становить 2 - 3 роки для 
промислового і бюджетного секторів і 8 - 10 років - для житлово-комунального 
господарства [3].  

Вивчення досвіду реалізації проектів теплогенерації на біомасі потужністю 
більше 300 МВт у східних регіонах України дозволяє виділити найбільш 
актуальні та імовірні ризики, які реально впливають на досягнення цілей та 
окупність проекту.            

Технічні ризики, як правило, пов’язані із технічними можливостями та 
специфікою теплогенеруючого обладнання, систем транспортування та 
роздавання тепла. Чинники виникнення технічних ризиків:  

- невідповідність обладнання виду палива, яке компанія планує 
використовувати для генерації тепла, а саме використання спеціальних, що 
пристосовані для роботи на одному виді палива (пелети, тріска, дрова, вугілля 
тощо) або універсальних котлів, які працюють за принципом всеїдності. 
Використання спеціалізованого обладнання дає більший коефіцієнт корисної 
дії, але «прив’язує» до одного виду палива, активізуючи таким чином певні 
ресурсні та логістичні ризики; 

- невірний підбір потужності обладнання. Завищення потрібної потужності 
призводить до зростання капітальних витрат і, як наслідок, збільшення строків 
окупності проекту; заниження потрібної потужності – до нестачі тепла. Підбору 
обладнання за потужністю має передувати енергетичний аудит, розрахунок 
втрат тепла, статистичний аналіз обсягів теплоспоживання за попередні періоди 
тощо; 

- рівень автоматизації процесу теплогенерації, який впливає на рівень 
капітальних та поточний витрат. Максимальний рівень автоматизації 
забезпечує стабільність процесу теплогенерації та дозволяє мінімізувати вплив 
людського фактору та ризики, що з ним пов’язані (помилки працівників, брак 
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кваліфікації технічного та обслуговуючого персоналу). Крім того, обладнання з 
високим рівнем автоматизації не потребує постійної присутності 
обслуговуючого персоналу, що дозволяє знизити витрати по статті «заробітна 
плата» тощо. Але обладнання з високим рівнем автоматизації більш дороге, 
тому його використання у проекті призводить до збільшення капітальних 
витрат; 

- заниження рівня втрат, які виникають у теплових мережах у процесі 
транспортування тепла до кінцевого споживача. Як правило, таке заниження 
відбувається на стадії проектування, а виявляється на стадії введення котельні в 
експлуатацію та, як наслідок, призводить до збільшення обсягів біомаси для 
отримання тієї ж кількості тепла у кінцевого споживача, зростання поточних 
витрат. Для мінімізації втрат у тепломережах доцільно наближати джерела 
теплогенерації до об’єктів споживання тепла шляхом використання 
індивідуальних котелень та теплових пунктів; 

- система роздавання тепла на об’єкті не в змозі роздати необхідну 
кількість тепла через незадовільний технічний стан або помилки при її 
проектуванні.  

Для мінімізації технічних ризиків доцільно долучати до розробки та 
реалізації проекту фахівців та компанії-контрагенти з реальним досвідом 
реалізації подібних проектів.  

Специфічні ресурсні ризики проектів теплогенерації на біомасі стосуються 
ступеню контролю компанії над необхідними матеріальними ресурсами - 
біомасою та сировиною для її виробництва: 

- відсутність необхідної кількості біомаси для виробництва біопалива через 
неврожай або зміни в структурі та обсягах агровиробництва. Створення 
власних запасів біопалива знижує потенційний негативний вплив цих факторів, 
але, як у разі створення будь-яких запасів сировини, виникають ризики 
псування, втрати споживчих характеристик (перш за все, показників вологості), 
зростають витрати на утримання цих запасів. Ще одним шляхом зниження 
впливу цього ризику виявляється комбінування різних видів біопалива, 
наприклад, пелети і дрова, пелети і тріска тощо. Для цього придатне 
універсальне обладнання, яке має більш низькі коефіцієнти корисної дії; 

- низька якість біомаси через заготівлю за несприятливих погодних умов, 
неналежний контроль вологості сировини під час заготівлі, недотримання 
технологій зберігання. Цей чинник призводить до зниження коефіцієнта 
корисної дії обладнання, підвищених витрат палива, що, в свою чергу, 
виливається у збільшення поточних витрат; 

- склад біомаси (деревна пелета, пелета з лузги, тріска тощо) та його 
відповідність  технічним характеристикам обраного обладнання. Зміна складу 
біомаси призводить до неможливості використовувати встановлене обладнання 
(у разі використання вузькоспеціалізованого обладнання), зниження його ККД 
(якщо використовується універсальне обладнання), зростання викидів у 
повітря.  

Для мінімізації ресурсних ризиків необхідно ретельно вивчати сировинні 
можливості регіону, проводити постійний моніторинг виробників біомаси та 
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можливостей альтернативних поставок. 
Ризики функціональних сфер логістики проектів теплогенерації на біомасі 

пов’язані з наступними чинниками: 
- відсутність стійкої інфраструктури для забезпечення сталого та 

довготермінового забезпечення біопаливом. Ризик пов’язаний із технічними 
потужностями обладнання з заготівлі біомаси, технічними можливостями 
транспортування необхідної кількості біопалива та забезпеченням належного 
зберігання біопалива;  

- організаційно-логістичні ризики пов’язані із неналежною організацією 
заготівлі біопалива, із порушенням графіку доставки біопалива до котельні «just 
in time».  

Чинники економічних ризиків проектів теплогенерації на біомасі: 
- зміна цін на біопаливо. На протязі останніх п’яти років ціни на пелети на 

внутрішньому ринку демонстрували тенденцію до зростання через значний 
попит на біопаливо у європейських країнах. Крім того, прив’язування ціни на 
біопаливо до курсу іноземної валюти призводило до чутливості цієї ціни до 
валютних коливань. Однак цьогорічне падіння середньоєвропейських цін на 
пелети (через зниження ціни на нафту та надзвичайно теплу зиму) та 
зменшення попиту на низькоякісну біомасу стало причиною зниження ціни на 
біомасу на внутрішньому ринку; 

- невизначеність у тарифах на теплопостачання через існуючі підходи до 
тарифоутворення. Встановлення тарифу на тепло з біомаси на рівні тарифу на 
газове тепло, як це має місце зараз, негативно впливає на окупність 
біоенергетичних проектів.  Крім того, питання формування тарифів в нашій 
країні мають яскравий політичний підтекст, що, в свою чергу, є джерелом 
економічних ризиків для проектів теплогенерації на біомасі; 

- зниження попиту на послуги централізованого теплопостачання із 
використанням біомаси через схвалення місцевою владою певних рішень 
(наприклад, щодо можливості встановленні індивідуальних систем опалення) 
або будівництво нових об’єктів системи теплопостачання тощо; 

- зниження ціни на газ негативно впливає на терміни окупності проектів на 
біомасі. За експертною оцінкою [4] для залучення інвестицій у проекти 
теплогенерації на біомасі планові строки окупності не мають перевищувати 3 – 
4 роки, що можливо, якщо біопаливо приблизно вдвічі дешевше на одиницю 
енергії, ніж природний газ. Зараз зниження ціни на імпортний природний газ 
частково компенсується знеціненням національної валюти, що дозволяє теплу з 
біомаси конкурувати з «газовим». 

Екологічні ризики проектів теплогенерації на біомасі пов’язані з 
можливою зміною екологічних норм і стандартів для котелень, що працюють 
на біомасі.  

Висновки. На підставі вивчення досвіду реалізації біоенергетичних 
проектів потужністю більше 300 мВт у східних регіонах України виявлені 
особливості технічних, ресурсних, логістичних, економічних та екологічних 
ризиків таких проектів, що є основою для їх подальшого кількісної та якісної 
оцінки, вибору методів розв’язання ризикових ситуацій та розробки 
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відповідних програм ризик-менеджменту. 
 
Література: 
1. Енергетична стратегія України / [Електронний  ресурс].  –  Режим 

доступу:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0002120-13 
2. Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 

року / [Електронний  ресурс].  –  Режим доступу:  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/902-2014-%D1%80 

3. Гелетуха Г.Г., Железная Т.А. Биоэнергетика в Украине: современное 
состояние и перспективы развития / Г.Г.Гелетуха, Т.А.Железная, П.П.Кучерук, 
Е.Н.Олейник, А.В.Трибой /  [Електронний  ресурс].  –  Режим доступу: 
http://www.uabio.org/img/files/docs/bioenergy-in-ukraine-part2-2015.pdf 

4. Цена на газ падает, но биотепло остается конкурентным / [Електронний  
ресурс].  –  Режим доступу: http://greenergy.com.ua/novosti/tsena-na-gaz-padaet-
no-bioteplo-ostaetsya-konkurentny-m/  

Стаття відправлена: 11.02.2016 р. 
© Дуднєва Ю.Е. 

 
ЦИТ: 116-074 
УДК 37.013 

Співак Я. О., Рязанов А. С. 
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
Донбаський державний педагогічний університет,  

Слов’янськ, Г. Батюка 19, 84116  
Spivak Ya. O., Ryazanov A. S. 

THE FEATURES OF ADMINISTRATIVE ACTIVITY IN  
SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

Donbassky state pedagogic university, 
Slavyansk, G.Batyuka 19, 84116 

 
Анотація. Стаття присвячена вивченню питання особливостей 

управлінської діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі. 
Розглянуто сутність і структуру управління загальноосвітнім навчальним 
закладом як невід’ємної частини усієї педагогічної системи. Подані сучасні 
концепції управління у західній теорії управління освітніми установами та 
найбільш характерні підходи до управління у вітчизняній загальній освіті.   

Ключові слова: управління, управлінська діяльність, загальноосвітній 
навчальний заклад, сутність та структура управління, школознавство. 

Abstract. This article is devoted to studying the issue features management 
activities in secondary educational institutions. The essence and structure of a 
comprehensive educational institution management as an integral part of the entire 
educational system. Submitted modern management concepts in Western 
management theory educational institutions and most typical approaches to 
management in the domestic general education. 
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Вступ. 
На сучасному етапі розвитку загальної середньої освіти в Україні 

особливої ваги набирає проблема взаємовідповідності змін у навчально-
виховному процесі та системі управління загальноосвітніх навчальних закладів 
(ЗНЗ). Поява загальноосвітніх навчальних закладів різних типів, змістовна 
робота щодо запровадження особистісно орієнтованого навчання, організація 
профільного навчання, умови зовнішнього незалежного оцінювання тощо 
потребують конструювання ефективних систем управління із застосуванням 
технологій, адекватних процесам, що відбуваються в освіті. 

У більшості робіт вчених (Ю. К. Бабанський, Є. С. Березняк,                     В. 
І. Бондарь, Л. І. Даниленко, Г. В. Єльникова, Ю. А. Конаржевський,                      
В. І. Маслова, В. С. Пікельна, М. Л. Портнова, М. М. Поташник,                         
П. І. Третьякова та ін.) управління загальноосвітнім навчальним закладом 
розглядається як цілеспрямована узгоджена взаємодоповнююча система дій 
керуючої і керованої підсистем для досягнення поставленої мети. 

Але, з точки зору теорії систем, управління загальноосвітнім навчальним 
закладом – це технологічний процес впливу на цілісну, відкриту, динамічну 
соціально-педагогічну систему. 

Разом з тим, аналіз сучасного стану функціонування ЗНЗ та використання 
у практиці управлінських технологій дозволив конкретизувати протиріччя між 
сучасними вимогами до функціонування та розвитку ЗНЗ і технологіями 
управління, які використовуються керівниками закладів освіти; темпами 
розвитку керуючої та керованої підсистем ЗНЗ; реальними станом управління 
ЗНЗ і рівнем умінь і навичок суб’єктів управління щодо використання 
управлінських технологій в своїй діяльності; рівнем компетентності керівників 
ЗНЗ та необхідністю прийняття управлінських рішень в умовах нестабільності і 
мінливості ситуацій. 

У зв’язку з цим питання управління освітніми процесами є актуальним, 
оскільки шкільна практика свідчить про недостатню підготовленість керівників 
шкіл до професійної управлінської діяльності. 

Огляд літератури. 
Суттєва модернізація системи освіти передбачає передусім оновлення 

управлінської діяльності керівників освітніх закладів. Нові життєві умови 
виявляють потребу та необхідність будувати індивідуалізовану 
конкурентоспроможну освітню політику. Керівник навчального закладу 
відіграє в цьому процесі ключову роль. Він перебуває в центрі соціально-
економічних і педагогічних перетворень, координує, спрямовує працю 
педагогів, від його економічної грамотності, ініціативності, уміння приймати 
самостійні рішення стратегічного та тактичного характеру залежить ступінь 
успішної роботи закладу в цілому. 

Відомо, що управління загальноосвітнім навчальним закладом це складний 
динамічний процес, система педагогічних впливів, який має свої особливості, а 
саме: динамічність (гнучкість); сталість процесу; циклічність і послідовність 
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управлінських процесів; дискретність. 
Управління як невід’ємна частина педагогічної системи навчального 

закладу, її системоутворююча засада, має об’єктивну природу, але за 
механізмом реалізації – це суб’єктивний процес. Воно може бути переважно 
інтуїтивним або спиратися на теоретичні основи науки. У зв’язку з цим 
надзвичайно важливо визначити, як співвідносяться практика і теорія 
управління. 

В Україні проблеми управління навчальним закладом розглядають у своїх 
роботах такі вчені, як Л. І. Даниленко, Г. А. Дмитренко, Г. В. Єльнікова,          
О. І. Мармаза, Є. М. Павлютенков, В. В. Крижко, Є. М. Хриков та ін. Однак 
майже усі вони констатують, що розробка проблеми управління навчальним 
закладом знаходиться на початковій стадії [1, с.6]. 

Слід зазначити, що особливістю розвитку теорії управління освітніми 
системами в зарубіжних країнах є її опора на різноманітні соціальні, 
педагогічні, психологічні теорії. Це привело до концептуалізації розвитку теорії 
управління освітніми установами, що, безсумнівно, можна вважати головною її 
особливістю. 

Відзначимо, що концептуалізація теорії управління навчальним закладом 
не стала особливістю вітчизняної науки. Це пов’язано з тим, що наші вчені 
цілком орієнтувалися на положення загальної теорії управління і теорії 
соціального управління. Фактично сутність багатьох школознавчих робіт 
полягала у перенесенні загальних положень теорії управління на освітнє 
підґрунтя. При цьому особливості навчальних закладів враховувалися 
переважно на технологічному, а не на концептуальному рівні. 

Основний текст. 
У західній теорії управління освітніми установами є чотири основні 

концепції управління [4, с.146]. 
Перша з них виникла на початку XX ст. Вона ґрунтується на критерії 

економічної ефективності освітньої установи. В рамках цієї концепції освітня 
організація розглядається як закрита, механістична, раціональна система, 
управління якою націлено на забезпечення її ефективності.  

Друга концепція ґрунтується на критерії педагогічної ефективності. Вона 
спирається на положення психологічної науки, а в аналітичному плані 
базується на аналізі досвіду адміністраторів навчальних закладів, які 
орієнтовані на принципи біхевіоризму. Освітню організацію представники цієї 
концепції розглядають як напіввідкриту, органічну, природну систему, 
управління якою спрямоване на інтеграцію складових елементів із метою 
оптимізації її функціонування. Акцент у цій моделі робиться на людських 
стосунках і управлінській поведінці. 

Третя модель управління базується на критерії гнучкості. У 
концептуальному плані вона опирається на теорії управління розвитком, 
розвитку організаційних структур, теорії випадковості, інституціонального 
розвитку. Прихильники цієї концепції розглядають освітню організацію як 
відкриту й адаптивну систему. В процесі управління такою системою основне 
значення надається ситуаційним змінним зовнішнього середовища з метою 
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забезпечення її політичної гнучкості.  
Четверта модель управління базується на критерії релевантності. В її 

основі – положення екзистенціоналізму, діалектичного методу, критичного 
реалізму і теорії людських стосунків. У рамках цієї моделі освітня організація 
розглядається як цілісна система елементів, що взаємодіють, у процесі 
управління якою фахівці спираються на свідомість і критичність суб’єктів, 
суперечливість і спільність цілей у контексті культурної релевантності. 

Нині моделі управління, що базуються на критеріях гнучкості та 
культурної релевантності вважаються найбільш сучасними. 

Розгляд управління загальноосвітнім навчальним закладом з точки зору 
структури управління дозволяє констатувати, що у взаємопов’язаній мережі 
позицій – керуюча підсистема – керована підсистема, вирішальна роль 
належить управляючій підсистемі. Структура цієї підсистеми більшості 
загальноосвітніх навчальних закладів має чотири рівні управління, а саме: 
перший рівень: директор школи, призначений державним органом чи обраний 
колективом; керівники ради школи, учнівського комітету, громадських 
об'єднань. Цей рівень визначає стратегічні напрями розвитку школи. 

До другого рівня віднесені заступники директора школи, соціальний 
педагог, шкільний психолог, відповідальний за організацію суспільно корисної 
праці, старші вожаті, помічник директора школи з господарської частини, а 
також органи та об'єднання, які беруть участь у самоуправлінні. 

Учителі, вихователі, класні керівники, що виконують управлінські функції 
стосовно учнів і батьків, дитячих об'єднань, гуртків у системі позакласної 
роботи складають третій рівень. 

Органи класного і загальношкільного учнівського самоуправління 
віднесено до четвертого рівня. Цей рівень свідчить про суб'єкт-суб'єктний 
характер стосунків між педагогами і учнями. 

У цій ієрархічній схемі кожен вищезазначений рівень суб'єкта управління 
слугує водночас об'єктом управління відносно тих рівнів, що знаходяться вище. 

У підсистемі, що управляється, основне місце належить учнівському 
колективу. В ньому також виділяють два рівні управління по вертикалі: 
загальношкільний колектив і класні колективи. По горизонталі керована 
підсистема представлена учнівськими громадськими організаціями, творчими 
об'єднаннями, гуртками, клубами, спортивними секціями і подальша керована 
підсистема відображає різноманітність і єдність видів учнівської діяльності 
(навчальної, дослідницької, суспільно корисної, художньої, спортивної). 

Усе зазначене підводить до висновку про необхідність розробки концепції 
управління загальноосвітнім навчальним закладом, яка б найбільш повно 
відображала сутність цього явища і найбільш природно синтезувала в собі 
досягнення вітчизняної і зарубіжної теорії і практики управління.  

Заключення та висновки. 
Загальноосвітній навчальний заклад як об'єкт управління є складною 

відкритою соціально-педагогічною системою, яка регулює свою діяльність із 
зовнішнім середовищем. 

Управління загальноосвітніми навчальними закладами базується на 
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положеннях теорії управління. Головними складовими її є певні тенденції, 
відповідні їм закономірності й, пов'язані з ними, принципи управління 
загальноосвітніми навчальними закладами. Здійснення управління відповідно 
до вимог, що випливають із розроблених закономірностей і принципів, цілком 
залежить від управлінської діяльності керівників навчальних закладів.  

Тенденції розвитку управління навчальними закладами визначаються 
розвитком і функціонуванням державного управління, соціальними та 
економічними процесами в суспільстві. Але головним фактором, що впливає на 
управлінські процеси в навчальних закладах, є система освіти України, яка 
віддзеркалює всі явища, що відбуваються у державі та за її межами. 
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Анотація. В роботі запропоновано альтернативний підхід до формування 
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організацією пріоритетів щодо вимог до управлінського персоналу. Також 
запропоновано узагальнений підхід робітників до підвищення власної 
конкурентоздатності, в тому числі з точки зору організації. 

Ключові слова: організація, управлінський персонал, конкурентоздатність 
робітника, оцінка персоналу, компетенції робітника, відбір, характеристика 
особистості, пріоритет. 

Summary. In the work proposed alternativni approach to the formation of the 
organization of priorities in respect of requirements for management personnel.Well 
as a generic approach working to improve their own competitiveness, including from 
the point of view of the organization. 

Key words: organization, management personnel, competitiveness of an 
employee, performance appraisal, competency of employee, selection, personality 
characteristics, priority. 

Вступ.  
Не залежно від галузі, обсягів, виду діяльності, кожна організація, власник 

бажають отримати найкращий керівний та службовий склад робітників з тим, 
щоб мінімізувати витрати на нього при наявності ефективної та економної 
системи управління, вагомого інтелектуального та творчого потенціалу, 
здатного бути одночасно дієздатною тактичною, стратегічною та антикризовою 
командою управління. Тому для того, щоб отримати робоче місце, залишатись 
на ньому та отримувати гідну винагороду за працю, робітник при наявності 
високою конкуренції на ринку робочої сили повинен доводити свою перевагу, 
конкурентоздатність та користь організація на даний момент її існування та в 
стратегічній перспективі [1].  

Цей процес викликає суттєві складності як в працівника, так і в організації, 
бо на сьогодні існує безліч підходів для оцінки кандидатів на робоче місце, 
методів та прийомів оцінки ефективності праці управлінського персоналу, 
показників ефективності діяльності організації в цілому, оцінки 
конкурентоздатності персоналу та самої організації та ін. [2, 3, 4]. Але всі вони, 
на нашу думку, по-перше, застосовуючись для певного робочого місця 
окремими керівниками або працівниками кадрової служби, стають більш 
суб’єктивними; по-друге, можуть бути використані талановитим неробою, а не 
фахівцем. В той же час окремі фахівці не здатні «продавати» себе на ринку 
робочої сили. Особливо це стосується якісних організаторів, що вміють 
інтуїтивно врахувати всі особливості, переваги та «вузькі місця» виконавців, 
обладнання, середовища, стратегічні потреби підрозділу та підприємства та ін. 
чинники, тоді як тестова ситуація є неповною і має безліч рішень; 
висококласних фахівців, що досить часто на перший погляд здаються 
асоціальними, психологічно складними. Організація для створення дієвої 
системи оцінки для таких особистостей повинна буде витратити значні кошти 
та час, залучити фахівця такого самого або вищого рівня, що в комплексі робіть 
її високо витратною. Тобто, отримання робочого місця для дійсно 
конкурентоздатного персоналу та якісного працівника для організації на даний 
момент супроводжується суттєвими складнощами, які повинні вміти вирішити 
обидві сторони процесу найму. 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 49 



 Том 12. Выпуск 1 (42)                                                                                                         Менеджмент и маркетинг 

Огляд літератури. 
Питання отримання конкурентоспроможного високоефективного 

колективу хвилює фахівців та керівників і власників робочих місць постійно. 
Але жоден з них досі не створив однозначного механізму отримання такого 
колективу, механізму беззаперечного підвищення ефективності робітників. 
Молоді вчені на даному етапі розвитку економіки розуміють зменшення 
вимогливості робітників, зниження їх самооцінки на ринку праці, потребу в 
захисті їх від свавілля окремих роботодавців, усвідомлюють наявні складності 
кадрового менеджменту [5], тому пропонують підвищувати ефективність 
персоналу внутрифірмовим навчанням [6], застосовувати трудовий інфорсмент 
[7]. При цьому вони відмічають розуміння того, що «основою 
конкурентоздатності компаній є унікальні знання, інтелектуальна власність та 
навчання персоналу [8, с. 25]», тобто кадри є джерелом 
конкурентоспроможності організації. Але поки не знайшло відповідного 
всебічного відображення питання оцінки та розвитку конкурентоздатності 
самого робітника по відношенню до конкурентів на ринку робочої сили, 
механізму її підвищення, оцінки, врахування організацією в кадровому 
менеджменті. 

Основна частина.  
Пропонуємо звернути увагу всіх учасників процесу на ряд дій, що 

спростять процес визначення дійсно конкурентоздатного працівника для 
організації та доведення своєї конкурентоспроможності самим робітником. 

В якості конкурентоздатного управлінського персоналу в цілому 
організація бачить такий, що вбезпечить її від кризового стану як мінімум та 
дозволить бути прибутковою й постійно розвиватися як максимум [9]. Для 
цього, на наш погляд, крім стандартної посадової інструкції (переліку 
компетенцій) для кожного робочого місця є потреба створювати так званий 
перелік пріоритетів функційних обов’язків та характеристик. 

Це дозволить при наявності різних кандидатів при відборі обрати того, що 
має найкращі саме потрібні організації якості (і професійні, і психологічні, і 
фізіологічні). Відмінністю від стандартної оцінки персоналу буде слугувати 
узгодженість цих якостей з потребами стратегії організації, особливостями 
наявного колективу та робочого місця та, що є досить суттєвим, можливостями 
їх подальшої зміни. Пропонуємо проводити визначення пріоритетів, їх перегляд 
здійснювати раз на півроку при стабільних умовах життєдіяльності організації; 
в процесі реорганізації системи управління (реструктуризації підрозділів); при 
зміні стратегії розвитку одного зі стратегічних напрямів розвитку організації чи 
всієї стратегії в цілому; при зміні колективу більш ніж на третину протягом 
півроку; зміні стандартів, техніки, технології та ін. До цього процесу крім 
представників кадрової служби та керівника відповідного підрозділу (для 
визначення індивідуальних пріоритетів для робочих місць та функцій) слід 
залучати, на нашу думку, фахівців, відповідальних за розробку та реалізацію 
стратегії організації (для визначення глобальних пріоритетів, що повинні стати 
базовими для індивідуальних).   

Як вказувалося вище, посилення конкуренції спрямоване на збільшення 
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ринку збуту та, відповідно, на збільшення обсягів виробництва та збуту. В 
цьому процесі одну з впливових ролей відіграє робоча сила, задіяна 
виробником в цьому процесі. Для здійснення конкурентного впливу потрібно 
мати: якісну продукцію (послуги), достатній обсяг цієї продукції (послуг), 
зберегти рівень запланованих витрат на їх виготовлення та реалізацію (не 
перевищувати його), дієву маркетингову політику та ін. Все це залежить від 
персоналу, що задіяний в реалізації вказаних питань. Тому, щоб забезпечити 
його постійну раціональну діяльність, виробнику необхідно створити для 
персоналу відповідні умови: прийнятний рівень оплати праці, дієву 
мотиваційну систему, стабільність роботи, належні умови праці тощо. Ті 
виробники, що намагаються отримати конкурентні переваги за рахунок 
економії на витратах на персонал, в подальшому отримують низьку 
продуктивність праці, високий відсоток браку, коефіцієнт невиходів та збої в 
виконанні планових показників випуску продукції (здійснення послуг), що не 
дозволяє в повній мірі виконати план конкурентної боротьби. Тому, на наш 
погляд, більш економічно вигідним є раціональне відношення до робочої сили. 

Тобто, робітник отримує своєчасно прийнятну за обсягом платні за роботу, 
працює в умовах раціонально організованого та гармонійного (з точки зору 
санітарно-гігієнічних норм) робочого місця, відчуває свою значущість для 
виробника та має впевненість в майбутньому. Це дозволяє працівнику не тільки 
мати стабільний психологічний та фізичний стан, але й стратегічно планувати 
своє подальше життя, тим самим підвищуючи свій рівень життя та рівень життя 
всієї родини. В такому стані працівник є більш привабливим споживачем і 
прагне ще більше покращити та закріпити своє положення. Тому конкуренція 
дозволяє працівнику стати більш затребуваним виробником та підвищити свій 
рівень життя та якість умов праці. 

Виробник в цьому випадку отримує працівника, що зацікавлений в 
прибутку організації, намагається зменшити витрати організації, самостійно 
слідкує за зменшенням браку, за зменшенням порушень, більш старанно 
виконує свої функційні обов’язки, проявляє творчу активність в роботі. Все це 
зменшує неефективні витрати на управління персоналом, на контроль за його 
діяльністю та її результатами, на заміну персоналу тощо. В свою чергу, 
зменшення та раціоналізація витрат, зменшення порушень і рекламацій за 
браковану продукцію посилюють конкурентну перевагу виробника та 
дозволяють витримати конкуренцію і отримати від неї прибутки. 

Для людини, що повинна довести власну конкурентоздатність, в сучасних 
умовах вже не достатньо мати відповідні освіту, навички та стаж роботи. Тепер 
і потенційний працівник повинен регулярно застосовувати стратегічне 
мислення та самооцінку з тим, щоб сформувати зі свого боку власний 
психологічний та професіональний портрет; знати власні сильні та слабкі 
сторони, вміти їх визначити; знати для себе методи та прийоми нейтралізації 
слабких сторін особистості та використання сильних. Тобто, людина повинна 
самостійно регулярно займатися самоменеджментом, робити власний SWOT-
аналіз та мати об’єктивний погляд на власні здібності та можливості. Головною 
проблемою сучасного кандидата на займання або збереження за собою посади є 
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деяка інфантильність, слабка зацікавленість в роботі з інформацією, що ніби то 
не стосується безпосередньої діяльності. Тому для кадрів управління та 
претендентів на цю діяльність вважаємо за необхідне здійснювати наступні дії.  

Вивчати специфіку діяльності організації в цілому (виробнича чи ні, який 
ринок обслуговують, оцінити динаміку показників та прозорість інформації та 
ін.), вигоди щодо розташування (згідно потреб та проживання самої людини), 
графіку роботи та ін. (кандидат повинен попередньо ознайомитись у відділі 
кадрів з цим питанням). Такий підхід дозволить або посилить мотиваційну 
складову щодо отримання (збереження) робочого місця, або змусить шукати 
більш прийнятну альтернативу. 

Оцінити власні здібності щодо типових вимог на посаду (за відповідною 
посадовою інструкцією для працюючого та типовою – для кандидата) та 
заздалегідь визначити свої найсильніші сторони щодо неї. При цьому робітнику 
важливо письмово зафіксувати свої сильні сторони, бо більшість ефективно 
працюючих осіб не завжди вміє своєчасно швидко та чітко сформулювати ці 
переваги, звернути увагу експертів з оцінки кадрів на ці свої особливості та 
здібності. Тому посередній робітник, що вміє якісно себе подати та витратив 
зусилля на саморекламу, може отримати місце кращого за нього фахівця, що не 
зумів без підготовки та за малий проміжок часу довести свої переваги та вигоди 
для організації.  

Для працівників організації є ще одна дія, яку частіш застосовують якраз 
менш конкурентоздатні та менш цінні працівники: фіксація власного внеску в 
роботу організації. Цей процес потребує формування «робочого щоденника» - 
нотування власних ідей та розробок, пропозицій, що надавалися, були або не 
були втілені, з подальшою фіксацією показників діяльності організації, на які ці 
дії повинні були вплинути; залучення до стратегічно важливих робіт для 
організації; виконання супутніх обов’язків та ін. Це допоможе як самому 
робітнику визначитись зі своєю ефективністю або легковажністю в роботі, так і 
дозволить довести власну цінність на певних прикладах, які можна перевірити 
за показниками діяльності організації. Фіксація ідей на електронних носіях зі 
збереженням дати їх формування дозволить вбезпечити працівника від 
викрадення пропозицій колегами з метою доведення свого авторства на вищому 
рівні.  

Крім цього, робітник повинен усвідомити, що його конкурентоздатність в 
сучасному світі визначається і ще декількома особливостями: постійним 
підвищенням професійної кваліфікації, постійним підвищенням навичок 
володіння різним програмним забезпеченням ПК, вивченням альтернативних 
вимог до фахівців напряму його діяльності в провідних компаніях світу, 
засвоєнням навичок суміжної професійної діяльності (на перспективу 
майбутнього горизонтального кадрового переміщення) та функцій працівників 
вищого рангу (на перспективу делегування повноважень або вертикального 
кар’єрного росту).  

Особі слід чітко визначити свої слабкі компетенції та оцінити можливість 
їх посилення (навчання, самонавчання, напрацювання навичок та ін.) і 
заздалегідь скласти перелік шляхів та заходів для цього (за власний рахунок, на 
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базі центру зайнятості, за рахунок організації, за допомогою колег та ін.), щоб 
при потребі сформулювати це як стратегію саморозвитку та зуміти довести 
перспективи підвищення власної конкурентоспроможності. 

Робітник повинен навчитися самостійно порівнювати власний внесок та 
потенціал з внеском та потенціалом колег та фіксувати результати цього 
аналізу. Такий підхід дозволить як аргументовано відстоювати власні права при 
скороченні штатів, при звільненні, при застосовуванні мотиваційних впливів, 
так і формувати план саморозвитку. 

Вітчизняному управлінському персоналу потрібно усвідомити, що тепер в 
них є потреба спочатку оволодіти в більшій мірі потрібними характеристиками 
та навичками, що доводять їх конкурентоздатність, а вже потім їм може бути 
запропоноване (збережене) робоче місце. Це є вимогою стану економіки та 
ринкової конкуренції для більшості вітчизняних підприємств та організацій, які 
не мають часу на навчання, підготовку управлінського персоналу високого 
рівня і потребують наявності готових фахівців «тут і зараз». 

Висновки.  
Доведення наявності конкурентних здібностей – задача працівника. Він 

повинен чітко усвідомлювати власні характеристики та знати шляхи їх 
покращення, нейтралізації власних слабких сторін. Задача організації – 
визначати чіткі пріоритети в переліку вимог до робітників, колективу, 
результату, вміння поступитися і толерантно сприйняти певні якості робітника, 
що не заважають йому проявляти дійсно потрібні роботодавцю якості, вміння 
та навички, отримувати високі очікувані результати. Вищевказане дозволить і 
робітникам більш свідомо обирати роботу, виконувати її та розвивати себе як 
фахівця, і організації вбезпечити себе дійсно конкурентоздатним колективом. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается проблема формирования 

команды проекта, с условием её профессионального и эффективного 
функционирования. Одним из условий достижения таких результатов, 
является применение метода экспертных оценок для оценки и определения 
роли кандидата в проектной команде. Рассмотрены основные типы команд; 
факторы, влияющие на создание проектной команды; методы сбора и 
обработки информации для анализа кандидатов в команду проекта. 
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Рассмотрены перспективы создания экспертных систем для формирования 
проектной команды. 

Ключевые слова: управление проектом, команда проекта, проект-
менеджер, метод экспертных оценок, экспертная система. 

Abstract. In hired the problem of forming of command of project is examined, 
with a her professional and effective operating condition. One of terms of 
achievement of such results, there is application of method of expert estimations for 
an estimation and determination of role of candidate in a project command. The 
basic types of commands are considered; factors influencing on creation of project 
command; methods of collection and treatment of information for the analysis of 
candidates in the command of project. The prospects of creation of consulting models 
are considered for forming of project command. 

Key words: management by a project, command of project, project-manager, 
method of expert estimations, consulting model. 

Вступление. 
Создание профессиональной команды для нового проекта - одно из 

основных обязанностей проект - менеджера на первом этапе его работы. Этот 
процесс требует ряда навыков управления в определении, отборе и 
объединении в команду специалистов из разных отделов и организаций. 
Усложнение проектов и увеличение их масштабов усложняет работу проект – 
менеджера. Ускорить процесс и способствовать принятию эффективных 
решений при формировании команды могут широко применяемые в последнее 
время компьютерные технологии, получившие невероятное развитие. Результат 
развития современных интеллектуальных технологий, тесно связан с понятием 
«искусственный интеллект», «инженерия знаний» и «экспертные системы». 

Цель исследования - рассмотрение методических положений применения 
экспертных систем для формирования команды проекта. Методы, которые 
основаны на предположении о том, что на базе мнений специалистов в 
определенной области знаний можно построить адекватную картину будущего 
развития с учетом всех возможных сдвигов и прыжков, получили название 
методов экспертиз или методов экспертных оценок.  

Обзор литературы. 
В управленческой литературе существует огромное количество 

классификаций групп, которые обозначаются как команды, и неоднозначность 
понимания самого термина команда как вида группы. 

В частности, Т.Ю. Базаров вспоминает следующие типы команд: 
проектные группы, которые занимаются подготовкой рекомендаций, реальные 
производители продукта и руководители процессом [1]. 

Г.Паркер выделяет такие виды команд как: функциональные команды, 
примером которых могут служить пирамидальные организационные 
структуры; команды самоуправления, в которых члены команд ответственны за 
полный рабочий процесс или за какую-то относительно самостоятельную его 
часть; крос-функциональные команды, представленные сотрудниками разных 
подразделений и уровней организации [2]. 

В современных организациях принято выделять четыре типа команд [3]: 
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1. Функциональная команда - команда, которая работает в рамках 
функционального подразделения, все участники которой объединены 
заданиями одного бизнеса-процесса. Обычно отвечает границам подразделения. 
Например, торговая команда, команда сервисного центра, ремонтная команда и 
тому подобное. 

2. Проектная группа - команда, собранная для решения актуального 
бизнес-задания на определенное время. Задание может быть как внутренним 
для организации (например, разработка системы мотивации, организация 
корпоративного праздника, реинжиниринг компании и так далее), так и 
внешним (переговоры, продажи для особенно важного клиента, создание 
нового продукта, проведения акции по продвижению, работа на выставке и так 
далее). 

3. Управленческая команда - команда руководителей организации 
(преимущественно руководителей высшего звена, топ-менеджеров), которые 
принимают участие в процессе выработки стратегии и принятии решений по ее 
реализации. 

4. Метакоманда - персонал всей организации, объединенный 
корпоративной культурой компании, которая разделяет ее стратегические цели 
и получает удовольствие от своей причастности к компании, а также личному 
участию в реализации ее миссии. 

Каждый из названных типов команд имеет свою специфику. Но также 
следует отметить, что в правилах формирования команд разного типа 
достаточно много общего. В дальнейшем исследовании рассматриваются как 
общие аспекты, так и особенности касающиеся проектных команд. 

Основной текст.  
Создание профессиональной команды для нового проекта - одна из 

основных обязанностей проект-менеджера на первом этапе его работы. Этот 
процесс требует ряда навыков управления в определении, отборе и 
объединении в команду специалистов из разных отделов и организаций.  

Команда проекта - совокупность работников, которые осуществляют 
функции управления проектом и персоналом проекта. Формируя команду, 
проект-менеджер собирает вместе группу людей, пытаясь объединить их общей 
целью и единственными задачами. Новизна, уникальность, риск и 
быстротечность - все эти черты присущи новому проекту, они же и определяют 
трудности при формировании команды. Создание команды для нового проекта 
усложнено еще и тем, что эти люди не работали вместе, не имеют общих 
ценностей и норм, но должны работать эффективно и синхронно. Нужен 
длительное время, чтобы внутри группы возникло командное чувство, чтобы 
установились общие нормы, стандарты и ценности. Чтобы проект был 
успешным, сгруппировывание людей должно состояться до того, как команда 
начнет работать "на полную мощность". 

Перед проект-менеджером возникает две задачи. Подбор специалистов 
разных сфер деятельности, в зависимости от специфики проекта, необходимых 
для достижения поставленной цели. И психологическая совместимость членов 
команды для успешной адаптации, и избегания конфликтов в процессе работы. 
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Решение подобных задач требует больших временных затрат и привлечения 
большого количества специалистов для оценки профессиональных знаний и 
навыков кандидатов, а также их психологической оценки. Способствовать 
быстрому и эффективному решению данной задачи может создание экспертной 
системы для формирования команды проекта. 

Руководителям проекта и функциональных подразделений, которые 
принимают участие в  создании проекта, в процессе формирования команды 
приходится решать ряд специфических задач, связанных с мотивацией труда, 
конфликтами, выполнением, контролем, ответственностью, коммуникациями, 
властью, лидерством и т.п. Это создает благоприятные условия для работы, 
помогает перебороть огромные психические нагрузки, которые возникают в 
процессе поиска, соглашения и реализации проектных решений, позволяет 
избежать конфликтов и стрессов, которые в конечном итоге отразятся на 
научно-техническом уровне и качестве проекта. 

Команда проекта - совокупность работников, которые осуществляют 
функции управления проектом и персоналом проекта [3].  

По форме команда проекта отображает существующую организационную 
структуру управления проектом, разделение функций, обязанностей, и 
ответственности за решения, которые принимаются в процессе его реализации. 
На верхнем уровне структуры находится менеджер проекта, а на нижних - 
исполнители, отделы и специалисты, которые отвечают за отдельные 
функциональные сферы. 

По содержанию команда проекта является группой специалистов высокой 
квалификации, которые владеют знаниями и навыками, необходимыми для 
эффективного достижения целей проекта. 

Основным интегрирующим фактором создания и деятельности команды 
выступает стратегическая цель реализации проекта.  

В управлении производством попадаются случаи, когда информационный 
массив излишне ограничен или совсем отсутствует. Поэтому при 
недостаточности или вообще отсутствии информации разработка прогноза не 
только не исключается, а, наоборот, становится особенно актуальной и 
практически важной, потому что, таким образом можно снизить уровень 
неопределенности и повысить достоверность управленческих решений. 
Возможность решения названных проблем достигается за счет умелого 
использования опыта, интуиции и знаний специалистов, ученых, которые 
работают над решением соответствующих проблем. 

Прогнозирование на основе метода экспертных оценок, как и любое другое 
исследование, начинается с предыдущей формулировки задачи, целей и 
назначения разработки прогноза. Анкета — это наиболее распространенная 
форма исследования при сборе первоочередных данных, инструмент очень 
гибкий, в том плане, что вопрос можно задавать многими разными способами.  

Для исследования кандидатов в состав команды проекта была выбрана 
совокупность качеств для анкеты, которую можно представить в виде 
следующих групп: профессиональные качества, деловые качества, 
коммуникативные качества, управленческие способности, организационные 
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способности, морально-психологические качества. 
Обработка этих  анкет опроса включала вычисление целого ряда 

показателей, которые позволяют, в конечном счете, сделать окончательные 
обобщающие выводы. 

Завершающим этапом экспертной оценки является анализ результатов 
опроса, которые служат информационным и рекомендательным материалом 
для принятия управленческих решений. Система статистических 
характеристик, полученных по результатам обработки статистических анкет — 
это лишь совокупность показателей, которая нуждается умелого и 
профессионального осмысления, оценки, толкования, от которых зависит успех 
и практическая ценность всей экспертизы [4]. 

В состав группы экспертов, проводящих исследование, входят 
специалисты, хорошо осведомленные по определенной проблематике, потому 
их совокупный объем знаний превышает количество информации, которым 
владеет любой из специалистов группы, иначе говоря, группа специалистов 
производит больше «умственной» энергии, чем один специалист. Но не 
редкими являются случаи, когда необходимые специалисты могут 
отсутствовать. Помощь в подобных ситуациях может оказать экспертная 
система. 

Экспертная система (ЭС) — это программное средство, использующее 
экспертные знания для обеспечения высокоэффективного решения 
неформализованных задач в узкой предметной области [5]. 

У современных экспертных систем есть масса преимуществ. В отличие от 
систем традиционного программирования, они «берут на себя» решение задачи, 
если пользователь лишь описал объект и определил цель. У экспертной 
системы нет предубеждений, она не делает поспешных выводов. Она работает 
систематизировано, рассматривая все детали, часто выбирая наилучшую 
альтернативу из всех возможных, а база знаний может быть невероятно 
большой. К тому же, будучи раз введенными в машину, эти знания 
сохраняются навсегда. В этом преимущество системы перед человеком. Знания 
эксперта человека, если они какое-то время не используются, могут забываться 
и теряются навсегда. Эксперт может ошибиться при оценке, если он никогда не 
встречался с подобным объектом или явлением прежде. Ничего подобного не 
может произойти с компьютерной экспертной системой. К тому же она 
устойчива к «помехам». Эксперт пользуется побочными знаниями и легко 
поддается влиянию внешних факторов, которые непосредственно связаны с 
решаемой задачей. Экспертные же системы, не обремененные знаниями из 
других областей, по своей природе менее подвержены «шумам». 

Но подобные достижения компьютерного прогресса невероятно дороги, а 
потому недоступны большинству украинских владельцев ПК. Поэтому 
появление оригинальных отечественных экспертных систем можно считать 
своеобразным шагом в сторону мировой цивилизации, развитие которой в 
последние десятилетия определяют такие понятия, как «информатизация» и 
«гуманизм». 

ЭС предназначены, главным образом, для решения практических задач, 
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возникающих в слабо структурированной и трудно формализуемой предметной 
области. ЭС были первыми системами, которые привлекли внимание 
потенциальных потребителей продукции искусственного интеллекта. С ЭС 
связаны некоторые распространенные заблуждения. 

Заблуждение первое  — ЭС будут делать не более (а скорее даже менее) 
того, чем может эксперт, создавший данную систему. Для опровержения 
данного постулата можно построить самообучающуюся ЭС в области, в 
которой вообще нет экспертов, либо объединить в одной ЭС знания нескольких 
экспертов, и получить в результате систему, которая может то, чего ни один из 
ее создателей не может. 

Заблуждение второе —  ЭС никогда не заменит человека-эксперта. Уже 
заменяет. 

Разработка экспертных систем имеет существенные отличия от разработки 
обычного программного продукта. Опыт создания ЭС показал, что 
использование при их разработке методологии, принятой в традиционном 
программировании, либо чрезмерно затягивает процесс создания ЭС, либо 
вообще приводит к отрицательному результату.  

Использовать ЭС следует только тогда, когда разработка ЭС возможна, 
оправдана и методы инженерии знаний соответствуют решаемой задаче. Чтобы 
разработка ЭС была возможной для данного приложения, необходимо 
одновременное выполнение, по крайней мере, следующих требований [6]: 

1) существуют эксперты в данной области, которые решают задачу 
значительно лучше, чем начинающие специалисты; 

2) эксперты сходятся в оценке предлагаемого решения, иначе нельзя будет 
оценить качество разработанной ЭС; 

3) эксперты способны вербализировать (выразить на естественном языке) и 
объяснить используемые ими методы, в противном случае трудно рассчитывать 
на то, что знания экспертов будут "извлечены" и вложены в ЭС; 

4) решение задачи требует только рассуждений, а не действий; 
5) задача не должна быть слишком трудной (т.е. ее решение должно 

занимать у эксперта несколько часов или дней, а не недель); 
6) задача хотя и не должна быть выражена в формальном виде, но все же 

должна относиться к достаточно "понятной" и структурированной области, т.е. 
должны быть выделены основные понятия, отношения и известные (хотя бы 
эксперту) способы получения решения задачи; 

7) решение задачи не должно в значительной степени использовать 
"здравый смысл" (т.е. широкий спектр общих сведений о мире и о способе его 
функционирования, которые знает и умеет использовать любой нормальный 
человек), так как подобные знания пока не удается (в достаточном количестве) 
вложить в системы искусственного интеллекта. 

Использование ЭС в данном приложении может быть возможно, но не 
оправдано. Применение ЭС может быть оправдано одним из следующих 
факторов: 

решение задачи принесет значительный эффект, например экономический; 
использование человека-эксперта невозможно либо из-за недостаточного 
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количества экспертов, либо из-за необходимости выполнять экспертизу 
одновременно в различных местах; 

использование ЭС целесообразно в тех случаях, когда при передаче 
информации эксперту происходит недопустимая потеря времени или 
информации; 

использование ЭС целесообразно при необходимости решать задачу в 
окружении, враждебном для человека. 

Заключение и выводы. 
Учитывая особенности и важность цели, для которой формируется 

команда, создаваемая система экспертной оценки  может состоять из трёх 
модулей отвечающих соответственно за: определение специалистов для 
создания проекта, выбор специалистов из предлагаемых кандидатов на 
должность и психологической оценки кандидатов. 

Применение экспертных систем в процессе управления и формирования 
команды проекта позволяет проект – менеджеру применить знания, заложенные 
в систему без привлечения дорогостоящих экспертов для формирования 
команды. Подобная система может выступать и как в качестве 
самостоятельного прикладного обеспечения, так и с привлечением эксперта, 
работа которого переводится на качественно новый уровень, предоставляя ему 
возможность самостоятельно понять, как он мыслит и рассуждает. Разработка 
экспертной системы не позволяет полностью отказаться от эксперта – человека. 
Хотя экспертная система может хорошо справляться со своей работой, тем не 
менее, в определённых областях человеческая компетенция явно превосходит 
искусственную. Однако и в этих случаях экспертная система может позволить 
отказаться от услуг высококвалифицированного эксперта, оставив эксперта 
средней квалификации, использую при этом экспертную систему для усиления 
и расширения его профессиональных возможностей. 
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы интеллектуального 

анализа данных применительно к бизнес-процессам промышленного 
предприятия. Раскрываются основные принципы технологии Business 
Intelligence для оценки деятельности промышленного предприятия. 
Приводятся рекомендации по использованию интеллектуальных систем и 
методик анализа данных для улучшения деятельности предприятия. 

Ключевые слова: анализ данных, бизнес-процесс, технология Business 
Intelligence, бизнес аналитика, оценка деятельности промышленных 
предприятий, улучшение качества. 

Abstract. In the paper we describe the use data mining applied to the business 
processes of industrial enterprise. The basic principles of the technology of Business 
Intelligence for the evaluation of the industrial enterprise are revealed. The 
recommendations on the use of intelligent systems and data analysis techniques to 
improve the performance of the enterprise are presented. 

Key words: data analysis, business process, Business Intelligence technology, 
business analytics, evaluation of industrial enterprises, improving the quality. 

Вступление. 
На сегодняшний день особенности производства промышленных 

предприятий вне зависимости от их объёмов, а также сопровождающие их 
бизнес-процессы имеют предпосылки для применения технологий 
интеллектуального анализа данных при решении широкого круга 
производственных задач. Прежде всего, это связано с тем, что качество бизнес-
процессов и их эффективность в сфере промышленного предприятия в нашей 
стране имеют достаточно большие резервы для их совершенствования. В этом 
случае для повышения эффективности работы любого предприятия и особенно, 
предприятия, занимающегося промышленным производством (металлургия, 
энергетика, машиностроение и мн.др.), необходимо учитывать факторы, 
влияющие на бизнес-процессы и как следствие на производство в целом.  

Один из подходов, способный оценить бизнес-процесс предприятия, 
является Business Intelligence (BI), под которым в общем случае понимается 
совокупность технологий, программного обеспечения и практик, направленных 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 61 



 Том 12. Выпуск 1 (42)                                                                                                         Менеджмент и маркетинг 

на достижение целей бизнеса путём наилучшего использования имеющихся 
данных. Именно поэтому, в отличие от других классов делового программного 
обеспечения, актуальность во внедрении BI-систем в трудные с экономической 
точки зрения времена не ослабевает, а только усиливается. Многообразие 
представленных на рынке решений, от мощных платформ бизнес-анализа до 
простых систем аналитики и отчётности, позволяет выбрать решение, 
доступное любой организации. Развитие средств визуального представления 
данных, облачных и мобильных технологий сделали инструменты Business 
Intelligence массовыми всего за последние несколько лет. 

Обзор литературы. 
Изначально процесс BI трактовался аналитиками как процесс анализа 

информации, выработки интуиции и понимания для улучшенного и 
неформального принятия решений пользователями, а также инструменты для 
извлечения из данных значимой для бизнеса информации. Большинство 
определений трактуют «business intelligence» как процесс, технологии, методы 
и средства извлечения и представления знаний. 

По определению аналитиков Gartner конца 1980-х годов: business 
intelligence — это «пользователецентрический процесс, который включает 
доступ и исследование информации, её анализ, выработку интуиции и 
понимания, которые ведут к улучшенному и неформальному принятию 
решений». Позже в 1996 году появилось уточнение — «инструменты для 
анализа данных, построения отчетов и запросов могут помочь бизнес-
пользователям преодолеть море данных для того, чтобы синтезировать из них 
значимую информацию, — сегодня эти инструменты в совокупности попадают 
в категорию, называемую бизнес-интеллект». 

В настоящее время над вопросами, связанными с развитием направления 
Business Intelligence, работают такие авторы как – Г.П. Лун, К. Комафорд, 
Е. Томсон, Джонатан Ву и мн.др. 

Однако описанные подходы в работах указанных авторов рассматривают 
бизнес-процессы и применение BI без привязки к конкретной сфере 
деятельности предприятия. Данный факт может существенно сказаться на 
результатах анализа данных и как следствие на принятие управленческого 
решения. 

Основной текст. 
Как уже упоминалось выше современное состояние ведения бизнеса, в том 

числе и в промышленной сфере, сделало внедрение современных 
интеллектуальных технологий и систем анализа данных, среди которых и 
Business Intelligence, актуальным по нескольким аспектам. Во-первых, 
увеличивается конкуренция на «промышленном» рынке, что заставляет 
современные промышленные компании искать различные пути для сохранения 
своих позиций. Во-вторых, требования потребителей к качеству продукции и 
обслуживанию постоянно растут, и несоответствие требованиям приведёт к 
потере клиентов. И, в-третьих, большое количество накопленных данных на 
производстве не используются для дальнейшего анализа, не смотря на то, что 
содержат информацию, которая позволит усовершенствовать процесс 
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производства, снизить расходы и найти «узкие места». 
Решением является применение системы бизнес аналитики, которая 

позволит проанализировать большое количество данных с целью повышения 
качества производимой продукции и, как следствие, снижения брака. 

Применительно к промышленным компаниям BI-системы позволят: 
− сформировать системы производственной деятельности, 

ориентированной на спрос; 
− синхронизировать производство и различные бизнес-процессы;  
− минимизировать риски смены поставщиков, несоответствия 

нормативным требованиям и роста расходов; 
− контролировать производственные потери с помощью прозрачной 

системы производственных цепочек создания ценностей и точек возникновения 
потерь; 

− управлять реинжинирингом и технологическими инновациями. 
Так же решения бизнес аналитики в сфере производства дадут 

возможность: 
− проводить анализ динамики выпуска, процента брака, тайминг операций 

и потери; 
− анализировать динамику выполнения план-графика производства в 

разрезе цехов, бригад и отдельных сотрудников; 
− моделировать себестоимость в зависимости от изменения различных 

факторов; 
− оценивать эффективность работы отдельных площадок, цехов, бригад, 

рабочих центров, исполнителей и т.д.; 
− выявлять точки возникновения сбоев в балансе процесса производства; 
− заранее прогнозировать отклонения от планов и согласовывать 

взаимозависимые процессы производства; 
− проводить сравнительный анализ любых массивов данных по любым 

заданным критериям в табличном и графическом виде; 
− формировать необходимую «плоскую» отчетность; 
− создавать уведомления при возникновении пороговых значений KPI. 
− консолидировать данные из всех внедренных на предприятии систем 

(ERP, SCM, MES и др.). 
Ещё один существенный плюс в использовании технологии 

интеллектуального анализа данных для совершенствования бизнес-процессов 
промышленного предприятия заключается в том, что подобного рода анализ 
неструктурированной информации поможет решить такие задачи как: 
комплексный системный анализ производственной ситуации; краткосрочный и 
долгосрочный прогноз развития предприятия; прогнозирование качества 
изделия в зависимости от некоторых параметров технологического процесса; 
обнаружение скрытых тенденций и закономерностей в развитии бизнес-
процессов; анализ среды взаимодействия производственных процессов и 
прогнозирование изменения её характеристик и мн.др. Всё это в свою очередь 
позволит выработать оптимизационные рекомендации по управлению 
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производственными процессами. Сюда входит и установление закономерностей 
между различными временными событиями, равно как и обнаружение 
зависимостей и причинно-следственных связей. Кроме того, внедрение системы 
бизнес аналитики на предприятии существенно снизит затраты предприятия, 
связанные с возникновением брака, поможет разобраться со сложностями, 
которые служат препятствием на пути производства продукции: от закупки 
материала до поставки продукции поставщику. Задача BI в этом случае состоит 
в проверке тщательным образом подобранных данных, обнаружении 
отклонения параметров от запланированных значений, поиске причины 
отклонения, устранении неполадки, контрольной проверке соответствия 
запланированных данных (стандарту или норме). Схема регулирования 
производственного процесса с внедренным в него контролем качества 
проиллюстрирована на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема регулирования производственного процесса с 

внедренным в него контролем качества 
 
Внедрение системы контроля качества позволит проанализировать 

входной массив данных, содержащий информацию о качестве продукции, 
выявить отклонения и их причины. На основе полученной информации будут 
сформированы отчеты, что позволит провести анализ данных о состоянии 
техпроцесса и устранить возникшие ошибки. Это поможет снизить брак 
продукции, а вследствие затраты и время на его переработку. Сократятся 
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случаи нарушения сроков поставки, и повысится уровень удовлетворенности 
клиентов. 

Совершенствование бизнес-процессов на промышленных предприятиях, 
основанное на интеллектуальном анализе данных, позволяет сформировать 
целый блок стратегических преимуществ и обеспечить более высокий уровень 
конкурентоустойчивости. Кроме того, система управления на основе 
полученных бизнес-процессов позволит оперативно реагировать на изменения 
внешней среды, а также оценить эффективность на каждом этапе 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

Заключение и выводы. 
Качество производимой продукции является одним из ключевых факторов 

в формировании спроса на продукцию. Важность этого фактора при разработке 
эффективной конкурентной стратегии на предприятии, а также приобретении 
новых конкурентных преимуществ в отрасли вряд ли возможно переоценить. 
Непрерывно возрастающая интенсивность соперничества между 
действующими конкурентами породили поиск новых стратегий развития, 
направленных на создание долгосрочной устойчивой позиции. 

В рамках работы были изучены основные понятия технологии Business 
Intelligence, рассмотрена специфика использования BI-систем в сфере 
производства. Результаты показали, что использование технологии 
интеллектуального анализа данных в ходе решения проблем и 
производственных задач позволит контролировать технологический процесс и 
держать отклонения в заранее известных пределах, что скажется на 
стабильности и эффективности деятельности предприятия. 
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Аннотация. В статье рассматриваются направления развития 

предприятий пищевой промышленности в условиях санкций Евросоюза. 
Основными направлениями по импортозамещению являются:  

- обеспечение конкурентоспособности продукции на внутреннем и 
внешнем рынках;  

-  экономическая эффективность производства продукции;  
- поэтапность реализации Программы, исходя из имеющихся финансовых 

ресурсов предприятия.  
Ключевые слова: импортозамещение, хлебопекарная отрасль, рынки 

олигополии, чистой и монополистической конкуренции, виолентная (силовая) 
стратегия. 

Abstract. In article the directions of development of the enterprises of the food 
industry in the conditions of sanctions of the European Union are considered. The 
main directions on import substitution are:  

 - ensuring competitiveness of production in the internal and external markets;  
 - economic efficiency of production;  
 - a phasing of implementation of the Program, proceeding from the available 

financial resources of the enterprise. 
Key words: import substitution, baking branch, markets of an oligopoly, pure 

and monopolistic competition, violentny (power) strategy. 
Вступление. 
Экономический кризис в нашей стране коснулся всех отраслей народного 

хозяйства, в том числе и хлебопекарную отрасль. В значительной мере это 
связано с большой зависимостью от зарубежных поставщиков. В связи с этим в 
экономическом развитии хлебопекарной отрасли становится особенно 
актуальным переход на ускоренное импортозамещение, которое рождает 
внутреннюю конкуренцию. Экономический кризис вскрыл проблемы 
предприятий хлебопекарной отрасли Российской Федерации, которые являются 
закономерным следствием процессов, происходящие в импортозависимой 
экономике России. 

Обсуждение проблемы.   Рынок, являясь эффективным инструментом 
регулирования экономики, диктует свои жесткие условия, побуждает  
предприятия выходить на качественно новый уровень производственно-
коммерческой деятельности, усиливать такую ее составляющую, как 
стратегическое планирование.   

 Основная продукция хлебопекарной отрасли – хлеб и хлебобулочные 
изделия – относится к категории   национальных, традиционных и основных   
продуктов питания россиян. Изменение рынка продукции хлебопекарной 
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промышленности   идет в основном эволюционным путем, когда основной упор 
делается на развитие существующих рынков за счет повышения качества 
хлебопродуктов, удлинения сроков их хранения, гигиеничной и 
информационной упаковки, освоения новых видов продукции и т.д.  

В условиях ускоренного импортозамещения первостепенной  задачей 
предприятий хлебопекарной отрасли в процессе конкуренции   на рынке 
становится поиск компромисса между интересами производителя, 
направленными на получение максимальной прибыли, и интересами 
потребителя, предпочитающего   получение  продукта с высокой 
потребительской ценностью  по приемлемой для него цене. 

Обострение конкуренции побуждает руководителей предприятий 
оперативно принимать меры для сохранения своих конкурентных позиций на 
рынке.  Для обеспечения конкурентоспособности высшему менеджменту 
предприятия необходимо:  

- уметь прогнозировать и учитывать изменения внешней среды;   
-грамотно вести постоянную борьбу за потребителя,   за сохранение своей 

доли на рынке на основе предварительно составленного плана;  
-предлагать продукты высокого качества, удовлетворяющие 

потенциальные потребности, по конкурентным ценам. 
Анализ предприятий пищевой промышленности показал, что ежегодный 

рост инвестиций в отрасль за последние два года (2013-2014г.г.) составил 193% 
и 232% в сравнении с 2012г. и 2013г. соответственно, что позволило 
восстановить работоспособность многих предприятий, повысить 
конкурентоспособность отечественной пищевой продукции, успешно 
противостоять импорту и увеличить долю отечественной продукции в объеме 
потребления продуктов питания с 60 до 70%. Принимая во внимание, что по 
многим видам этот уровень уже достигнут, т.е.  импортозамещение в отрасли 
целесообразно по конкретным видам пищевой продукции. Например, на рынке 
хлеба и хлебопродуктов преобладает отечественная продукция, доля которой 
составляет более 98 %. Однако на внутреннем рынке практически отсутствует 
ассортимент отечественных зернопродуктов высокой степени готовности к 
употреблению, а также продукты переработки зерна, используемые в 
кондитерской промышленности, хлебопечении. Импорт солода, крахмала, 
инулина, клейковины возрос за последние 5 лет (2010-2015г.г.) в четыре раза. 
Стратегия деятельности предприятия определяется видом рынка. Российские 
хлебопекарные предприятия ведут свою деятельность на  различных рынках: 
на  рынках олигополии, чистой и монополистической конкуренции. В условиях 
чистой конкуренции, когда все предприятия выпускают массовую, однородную 
стандартизированную продукцию, на первый план выступают ценовые методы 
конкуренции, оттесняя на второй план качество самой продукции. В 
конкурентной борьбе преимущество предприятиям обеспечивается 
сложившимся или складывающимся положительным имиджем предприятия, 
эффективностью деятельности торгово-сбытовой сети и использованием 
различных инструментов маркетинга по продвижению продукции на рынки. 
Для олигополии характерна ситуация, когда основная часть рынка 
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контролируется несколькими производителями. В этом случае наблюдаются 
высокие барьеры входа, значительные расходы на рекламу, патенты и 
лицензии. Производственный ассортимент продукции широко варьируется: от 
нескольких наименований  до дифференцированной номенклатуры. 
Управленческое решение принимается с учетом возможных ответных действий 
конкурентов, а стремление к стабильности цен переводит конкурентную борьбу 
в неценовую область. Конкурентными преимуществами выступают:  

-товарное предложение лучшей продукции;  
-предложение продукции по более низкой цене;  
-высокоэффективный сбыт. 
В условиях рынка монополистической конкуренции производственно-

коммерческая деятельность хлебопекарных предприятий отличается широкой 
диверсификацией, выпуском дифференцированной продукции. В этом случае 
основными факторами конкурентоспособности предприятия выступают: 

-качество выпускаемого продукта;    
-неценовые методы конкуренции, такие, как упаковка, срок хранения, 

ассортимент, репутация изготовителя и др.  
Характерной чертой хлебопекарной отрасли    является концентрация 

производственных мощностей на крупных предприятиях. Одновременно 
отмечается увеличение количества малых предприятий различных форм 
собственности, прежде всего индивидуальных предпринимателей без 
образования юридического лица (ИПБЮЛ).  

Исследования показали, что в условиях экономического кризиса 
некоторые хлебопекарные предприятия действуют в сегменте виолентной 
(силовой) стратегии конкурентной борьбы. Эта стратегия   ориентирована на 
снижение издержек производства, которая достигается за счет эффекта 
масштаба.   Конкурентным преимуществом в этом случае выступает массовое 
производство продукции хорошего качества по низким ценам. Помимо 
внутренней конкуренции они конкурируют еще и с мини-производителями – 
малыми предприятиями и мини-пекарнями. Производственно-коммерческая 
деятельность этих предприятий характеризуется:  

-низкими затратами на инфраструктуру; 
-высокой технологической и сбытовой гибкостью;  
-мобильностью денежных средств за счет использования в расчетах за 

закупаемое сырье наличных («живых») денег; 
-уход от налогообложения за счет использования наличных расчетов. В 

значительной степени это искажает реальные результаты производственно-
коммерческой деятельности, что не всегда учитывается при анализе 
экономической эффективности таких предприятий.  

Отличительной чертой малых предприятий и частных мини-пекарен 
является использование   упрощенной технологии выпуска  продукции. В этих 
целях вместо дрожжей они  используют исключительно разрыхлители.   
Основы упрощенной технологии позволяют ускорить процесс выпечки  
хлебобулочных изделий во времени.  Это не хлеб в классическом смысле слова, 
так как отказ от процесса брожения приводит к снижению потребительских 
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свойств:  вкуса, аромата, состояния мякиша, длительности сохранения своего 
первоначального качества. Единственная привлекательная для покупателей 
ценность такого хлеба – его свежесть и воздушность. В определенной мере это 
свидетельствует:  

-о снижении в России культуры потребления хлеба, потребитель 
становится менее разборчивым к его качеству; 

-хлебопекарные предприятия недостаточно занимаются формированием  у 
населения понимания истинного представления о потребительских свойствах 
хлеба; 

-маркетинговые службы хлебопекарных предприятий не уделяют 
должного внимания формированию положительного имиджа о выпускаемой 
продукции и о самом предприятии; 

-сбыт хлебобулочной продукции большинства предприятий  идет в 
основном в автоматическом режиме, ибо этот продукт есть продукт 
ежедневного потребления.  

Среди экономистов, исследующих проблемы деятельности хлебопекарных 
предприятий, и практических работников отсутствует единство взглядов на  
развитие этой   отрасли народного хозяйства. Одни исследователи полагают, 
что экономическое развитие отечественных промышленных предприятий 
должно идти:  

-в направлении увеличения объема выпускаемой продукции и расширения 
предоставляемых потребителям услуг;  

-через повышение их конкурентоспособности на основе низких цен и 
высокого качества, что обеспечить одновременно весьма сложно.  

Другие  специалисты вполне обоснованно придерживаются 
государственной  позиции. Она заключается в том, что экономическое 
регулирование пищевой отрасли можно эффективно осуществлять только при 
условии финансовой поддержки со стороны государства.  И это также вполне 
обоснованно, ибо поддержка производителей аграрной продукции со стороны 
государства является   практикой западных стран, прежде всего США и стран 
Европейского Союза.    

Вывод 
Для предприятий сегодняшней хлебопекарной отрасли стратегия на 

повышение конкурентоспособности означает укрепление, а при благоприятных 
условиях и расширение  существующих позиций на рынке, прежде всего, на 
внутреннем рынке. Достижение поставленных предприятием  целей требует 
осуществления ряда процедур:  

-совершенствование технологических процессов и технологии 
производства хлебобулочной продукции, в том числе на основе нового 
технологического оборудования;   

-разработка новых рецептур и освоение новых видов хлебобулочной 
продукции, обеспечивающих потребителям, как ее высокое качество, так и 
оздоровительные  и лечебные свойства;  

-совершенствование управления как организационно - экономического 
процесса, в основе которого положено планирование производственно-
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коммерческой деятельности. 
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Анотація. У статті розглянуто стан та проблеми швейної 

промисловості України. Визначено перспективні напрями розвитку швейних 
підприємств. 
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Summary. The article investigates the status and problems of garment industry 
of Ukraine. Defined the perspective directions of clothing companies. 

Key words: garments, market, garment industry, light industry. 
Вступ. Українська легка промисловість з історичних позицій посідала 

провідне місце у виробництві промислових товарів народного господарства. 
Однак, з набуттям незалежності України виробництво швейних виробів 
зменшилось у декілька разів. Аналіз розвитку галузі швейної промисловості 
дозволяє отримати інформацію щодо комплексної ефективності діяльності 
підприємств. На основі обробки відповідних ретроспективних даних, аналізу, 
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прогнозування тенденцій розвитку ринку та визначення перспективних 
напрямів діяльності здійснюється формування загальної стратегії управління 
промисловими підприємствами. Відповідно постає необхідність аналізу стану 
швейної промисловості України як базового етапу визначення головних 
факторів впливу та перспективних напрямів подолання проблем, що склалися у 
вітчизняному ринку. 

Огляд літератури. Питання розвитку легкої промисловості України, 
зокрема швейної, висвітлені в роботах багатьох вчених, таких як Ю.В. 
Нефьодова, Ю.М. Бездітко, Г.О. Земська, В.О. Гринцевич, Н.Б. Бідник, О.О. 
Заремба, О.О. Гончаренко, Л.М. Очеретько, М.С. Грінчук, С.Р. Яцишин, Є.Б. 
Хаустова, Д.О. Барабась, Б.М. Курганська, Н.В. Чаленко, О.Б. Моргулець, С.О. 
Ковальчук, В.В. Подольна, Л.Р. Галько, Р.І. Завадяк та інші. Нестабільність 
сьогодення створює вітчизняним виробникам одягу багато невирішених 
проблем. Тому аналіз стану швейної промисловості України, структури 
експортно-імпортних операцій та визначення основних тенденції розвитку 
вітчизняних швейних підприємств не втрачає своєї актуальності і дозволить 
розробити заходи з підвищення ефективності їх функціонування. 

Основний текст. Станом на 01 січня 2013 року в Україні функціонувало 
9935 підприємств легкої промисловості (9790 – із статусом юридичної особи, 
145 – без статусу юридичної особи), з них у текстильній – 2456 од., з 
виробництва готового одягу і хутра – 5997 од. Слід зазначити, що за роки 
незалежності легка промисловість України зазнала значної трансформації, а 
підприємства галузі – реорганізації, і, як наслідок, практично всі підприємства 
легкої промисловості приватизовані. Підприємства державної власності, 
становлять менше 1% від загальної кількості виробників [1]. 

Обсяг реалізованої продукції легкої промисловості за 2010-2014 рр. 
представлено в таблиці 1.  Дані таблиці свідчать про збільшення обсягів 
виробництва у 2014 р. на 2809 млн. грн. або на 33,34% у порівнянні з 
аналогічним періодом 2010 р. Проте, частка у загальному обсязі реалізованої 
промислової продукції, залишилась без змін – 0,8% [2]. 

Таблиця 1 
Обсяг реалізованої продукції легкої промисловості за 2010-2014 рр. 
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8425,4 0,8 9679,3 0,7 9867,1 0,7 9686,2 0,7 11234,4 0,8 
 

Аналіз статистичних показників показує, що протягом 2000–2004 рр. у 
діяльності підприємств швейної промисловості, які подолали кризу, пов’язану з 
переходом країни на ринкові відносини, спостерігаються позитивні тенденції. 
Однак, у 2005–2009 рр. обсяги виробництва швейної продукції знижувалися. 
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віднесеними до розділів VIII (групи 41-43), XI (групи 51-63), XII (групи 64-67), 
застосовується особливе мито у розмірі 5% від митної вартості товарів, що 
ввозяться на митну територію України [4]. 

 

 
Рис. 2. Динаміка обсягів виробництва промислової продукції  

за 2014-2015 рр., у % до відповідного періоду попереднього року 
 
Обсяг імпорту та експорту окремих груп товарів легкої промисловості, 

зокрема одягу за період 2013-2014 рр. представлений в табл. 3 [2]. 
Таблиця 3 

Обсяг імпорту та експорту окремих груп товарів легкої 
промисловості за період 2013-2014 рр. 
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ХI. Текстильні 
матеріали та 
текстильні вироби 

785829,6 97,1 1,5 1883342,3 78,4 3,5 

61 одяг та 
додаткові речі до 
одягу, трикотажні 

135545,6 82,2 0,3 254291,0 67,5 0,5 

62 одяг та 
додаткові речі до 
одягу, текстильні 

410613,0 102,6 0,8 293171,0 58,0 0,5 

63 іншi готовi 
текстильні вироби 109736,2 106,5 0,2 221449,3 83,0 0,4 
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Як бачимо, обсяг імпорту значно перевищує обсяг експорту, а саме на 
1097512,7 тис. дол. США або на 58,27%. Варто зазначити, що обсяг експорту 
текстильного одягу перевищує обсяг імпорту, і у 2014 р. спостерігається 
приріст на 2,6% в порівнянні з 2013р. 

Варто зазначити, що робота підприємств легкої промисловості України 
значною мірою залежить від імпорту сировини і матеріалів: це – бавовняне 
волокно, хімічні волокна і нитки, вовна, пряжа, барвники та інші текстильно-
допоміжні речовини, а також технологічне устаткування, які в Україні не 
виробляються або виробляються в незначних обсягах. Зокрема, в Україні 
виробляється лише 5-10% вовни митої від її потреби, тому текстильні 
підприємства для забезпечення стабільної роботи та виробництва 
конкурентоспроможної продукції імпортують вовну миту з інших країн. За 
минулий рік обсяг імпорту вовни в порівнянні з 2013 роком зменшилося майже 
на 50%, а за січень-травень 2015 р. - на 17,5% проти відповідного періоду 2014 
року [4]. 

Отже, запровадження додаткового імпортного збору сприяє тимчасовому 
зростанню надходжень від податків з імпортованих товарів та зборів, проте 
значно підвищує фіскальне навантаження на суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності, що спричиняє негативний вплив на фінансові результати 
господарської діяльності, споживчі ціни, ціни виробників та доходи бюджетів 
усіх рівнів (податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, 
податок на додану вартість). 

Окрім даної проблеми, слід виділити інші проблеми розвитку швейної 
промисловості, основними з яких є: велика частка імпортованих товарів, що 
ввозяться за демпінговими цінами та контрабандно; висока собівартість 
вітчизняних товарів легкої промисловості; неможливість отримання 
довгострокових кредитів для значної частини виробників товарів легкої 
промисловості; відсутність виробництва спеціалізованого обладнання для 
виготовлення товарів легкої промисловості та запасних частин до нього; 
залежність текстильної промисловості від імпортованої сировини; складність 
процедури митного оформлення; низька заробітна плата працівників галузі, 
різке зменшення кількості молодих кадрів та інші. 

Вирішення зазначених проблем потребує комплексного розв’язання, як з 
боку держави, так і зі сторони самих підприємств. 

Згідно Концепції Загальнодержавної цільової програми розвитку 
промисловості України на період до 2017 року, вирішальним чинником 
розвитку та підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств 
визначено структурно-інноваційне вдосконалення виробництва та реалізацію 
енергозберігаючої моделі розвитку. 

З метою сприяння розвитку внутрішнього ринку товарів легкої 
промисловості та зменшення податкового тягаря для промислових підприємств 
Податковим кодексом України передбачено тимчасове, строком на 10 років, 
починаючи з 1 січня 2011 року, звільнення від оподаткування прибутку, 
отриманого від основної діяльності підприємств легкої промисловості, крім 
підприємств, які виробляють продукцію на давальницькій сировині [5]. 
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Заключення і висновки. Для формування антикризової стратегії розвитку 
підприємства швейної промисловості потребують реабілітації на макро- і 
макрорівні. Вирішення зазначених проблем потребує комплексного 
розв’язання. 

Основними перспективними напрямами розвитку підприємств швейної 
галузі легкої промисловості України є: ефективне управління витратами та 
зниження собівартості продукції; застосування міжнародної сертифікації 
продукції та стандартизації процесів виробництва як складових управління 
якістю; удосконалення рівня організації виробництва шляхом використання 
модернізованого устаткування та новітнього програмного забезпечення; 
впровадження сучасних технологій виробництва та зменшення тривалості 
виробничого процесу; налагодження тісних зв’язків з бізнес-партнерами. 
Здійснення зазначених стратегічно важливих завдань дасть можливість 
вітчизняним швейним підприємствам успішно діяти за умов жорсткої 
конкуренції. 
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