
Економічні науки 

Вісник Хмельницького національного університету  2013, №4, Т. 1 234

УДК 338.43+687.016.5 
А.А. ФЮТ 

Хмельницький національний університет 

 
СУЧАСНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

РОЗВИТКУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 
Мета  статті  полягає  в  оцінці  сучасного  стану  легкої  промисловості  України  та  визначенні  методів 

підвищення конкурентоспроможності підприємства. 
У  статті  проаналізовано  стан  підприємств  легкої  промисловості  за  останні  роки.  В  результаті 

проведених досліджень  зроблено висновок про темпи виробництва товарів швейної  промисловості,  чинники,  які 
впливають на спад виробництва, та методи, які будуть сприяти конкурентоспроможності підприємств. 
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MODERN ECONOMIC STATUTE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF LIGHT INDUSTRY 
 
Abstract – The aim of the article consists in the estimation of the modern state of light industry of Ukraine and certain methods of 

increase of competitiveness of enterprise. 
In the article the state of enterprises of  light industry is analysed in the  last few years. As a result of undertaken studies drawn 

conclusion about the rates of producing goods of sewing industry, factors, that influence on a downstream, and methods that will assist the 
competitiveness of enterprises. 

Keywords: competitiveness, sewing industry, internal market, downstream. 
 
Постановка проблеми. Стан легкої промисловості проаналізуємо на прикладі швейних 

підприємств, які знаходяться у край важкому становищі. Вирішення сучасних проблем потребує 
комплексного розв’язання як з боку держави, так і самих підприємств. Тому актуальним є питання 
аналітичної оцінки ринку одягу України з метою визначення перспектив розвитку швейних підприємств, 
зокрема, і легкої промисловості в цілому. 

Аналіз останніх досліджень. Питаннями розвитку швейної промисловості України, її ролі в 
економіці, розробки механізму забезпечення конкурентоздатності та інвестиційної привабливості швейних 
підприємств займалися багато економістів та вчених. Однак сьогоднішній стан вітчизняних підприємств все 
ще залишається невирішеними. Тому виникає необхідність подальшого дослідження впливу життєвого 
циклу товару на підвищення конкурентоспроможності підприємства, а також стабільне виробництво 
продукції. 

Питаннями оцінки економічного стану промисловості, підвищення конкурентоспроможності 
продукції, прогнозування подальшого розвитку велика когорта вчених та практиків, серед яких слід 
відзначити роботи Азоєва Г.Л., Геєця В.М., Войнаренка М.П., Нижника В.М., Орлова О.О., Градова А.П., 
Фатхутдінова Р.А., Юданова А.Ю. та багатьох інших. 

Мета дослідження – оцінити сучасний стан швейної промисловості, виявити проблеми розвитку та 
на основі аналізу визначити, якими методами можна підвищити конкурентоспроможність товарів на 
внутрішньому ринку. 

Виклад основного матеріалу. З набуттям незалежності України ситуація змінилася: виробництво 
швейних виробів зменшилось у декілька разів. Це зумовлено різким зниженням купівельної спроможності 
населення; неможливістю проведення ефективної реструктуризації підприємств та їх пристосування до 
діяльності у ринковому середовищі; негнучкістю великих швейних підприємств, що унеможливлює швидку 
переорієнтацію виробництва на випуск нової модної продукції; проблемою застарілого обладнання та 
технологій; неможливістю міжгалузевих зв’язків та втратою сировинної бази [1]. 

Розглядаючи можливі варіанти виходу зі складної ситуації та забезпечення подальшого розвитку, 
необхідно звернути увагу нате, що для більшості вітчизняних швейних підприємств (особливо тих, що 
відчувають фінансові труднощі) у найближчій перспективі основними завданнями має стати вирішення 
проблеми щодо завантаження виробничих потужностей, здійснення комплексних заходів, спрямованих на 
скорочення витрат і зниження собівартості продукції та активний пошук нових форм співпраці як із 
закордонними, так і вітчизняними компаніями. Для підприємств, які мають достатній обсяг оборотних 
коштів і непоганий досвід роботи на вітчизняному ринку, найперспективнішим є розширення власної 
присутності на ньому, завдяки спрямуванню основних зусиль на подолання скептичного ставлення до 
вітчизняної продукції й поступового розширення попиту на неї серед українських споживачів, забезпечення 
її конкурентоспроможності, розвитку нових ринкових сегментів [2]. 

Успішність та конкурентоспроможність підприємства залежить від конкурентоздатності продукції, 
а конкурентоздатна продукція, в свою чергу, залежить від вивчення попиту при створенні нової моделі 
одягу, а саме: вивчення споживачів і їх вимог, світові тенденції тощо. 

На внутрішньому ринку підприємства швейної промисловості, які мають мобільні конструкторські 
цехи, сучасні розкрійні та швейні цехи, маркетингову службу, за достатніх обігових коштів можуть 
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слідкувати за життєвим циклом товару і вчасно в момент дозрівання товару вже запровадити нові розробки, 
що можуть згодом безболісно замінити застарілі моделі на нові. Приймаючи рішення, конструктор повинен 
врахувати економічну ефективність впровадження виробу на виробництві. Для цього аналізують переваги та 
недоліки, тим самим зберігають конкурентоспроможність та уникають спаду виробництва. 

За даними Держкомстату, що наведені у таблиці 1 [3], можна зробити висновок, що виробництво 
товарів швейної промисловості нестабільне. Проте нестабільна економічна економічна ситуація в країні 
призводить до стабільного спаду виробництва, унеможливлює передбачення життєвого циклу товару для 
того, щоб вчасно зреагувати на зміни, тенденції моди, а також побачити дозрівання виробу і вчасно 
запустити нову модель у виробництво. 

 
Таблиця 1 

Виробництво основних видів товарів легкої промисловості промисловості 

 2003 2006 2009 2012 

Темпи 
зростання 
2012/2003 

(%) 
Пальта, напівпальта, накидки, плащі, 
куртки теплі та вироби аналогічні 
чоловічі та хлопчачі, тис. шт. 

875 630 399 362 41,37 

Пальта, напівпальта, накидки, плащі, 
куртки теплі та вироби аналогічні 
жіночі та дівчачі, тис. шт. 

3277 2675 1783 1525 46,53 

Костюми чоловічі та хлопчачі, тис. 
шт. 

1567 1344 632 486 31,01 

Костюми жіночі та дівчачі, тис. шт. 604 730 318 300 49,66 
Піджаки та блейзери, куртки типу 
піджаків, джемпери та 
Вироби аналогічні чоловічі та 
хлопчачі, тис. шт. 

1417 1815 782 837 59,06 

Жакети та блейзери, піджаки, куртки 
типу піджаків, 
джемпери та вироби аналогічні жіночі 
та дівчачі, тис. шт. 

4123 4115 2036 1834 44,48 

Сукні та сарафани жіночі та дівчачі, 
тис. шт. 

1167 916 1340 1696 145,32 

Светри, джемпери, пуловери, жилети 
та вироби аналогічні трикотажні 
машинного чи ручного в’язання, тис. 
шт.  

6324 4753 1474 1491 23,57 

Одяг верхній трикотажний, тис. шт. 3803 5926 3119 3022 79,46 
Трикотаж спідній, млн шт. 18,8 30,7 16,8 27,6 146,8 
Пальта і напівпальта, шуби з хутра 
натурального, тис. шт. 

11,2 11,2 6,7 8,4 75 

 
За січень-березень 2013 року обсяги імпорту товарів легкої промисловості перевищили обсяги їх 

експорту на 592 822 тис. дол. США (3 рази). Обсяги імпорту в порівнянні з відповідним періодом 2012 року 
збільшилися на 280 895 тис. дол. США (46,8 %), обсяги експорту збільшилися на 24 324 тис. дол. США 
(9,2%) [4], що призвело до скорочення виробництва швейних виробів, в результаті чого продукція не 
конкурентоздатна на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. 

З таблиці 2 видно, що за останні місяці на основні види виробництва спостерігається спад, 
причинами якого є світова економічна криза та вимивання обігових коштів податками, що унеможливлює 
працю на перспективу розвитку підприємств. 

Основними перспективами підвищення конкурентоспроможності та ефективного розвитку 
підприємств 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 [1]. 

Узагальнюючи результати дослідження, можна зробити висновок про те, що підприємства як легкої 
промисловості, так і швейної потребують реабілітації на рівні держави, внутрішнього ринку та 
підприємства. 
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Таблиця 2 
Виробництво основних видів промислової продукції (2013) 

 Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень 
Костюми, комплекти, піджаки, блейзери, сукні, 
спідниці, спідниці-брюки, брюки, комбінезони та 
напівкомбінезони, бриджі та шорти, трикотажні 
машинного або ручного в’язання, жіночі та 
дівчачі, тис. шт. 

251,9 214,6 156,0 241,4 199,8 172,3 

Пальта, дощовики, півпальта, накидки, плащі, 
анораки, плащі та куртки вітрозахисні, куртки 
теплі, включаючи лижні та вироби подібні, 
чоловічі та хлопчачі, тис. шт. 

26,3 19,3 30,4 53,7 43,5 41,7 

Костюми чоловічі та хлопчачі, тис. шт. 30,6 32,3 31,0 43,8 30,5 23,9 
Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки, 
плащі та куртки вітрозахисні, куртки теплі, 
включаючи лижні та вироби подібні, жіночі та 
дівчачі, тис. шт. 

77,3 74,5 91,1 209,3 121,4 121,7 

Сукні жіночі та дівчачі, тис. шт. 128,5 132,9 105,1 121,8 134,5 104,9 
Трикотаж спідній, тис. шт. 2716,3 2489,5 2598,0 3248,8 2047,8 2225,3 
Колготки, панчохи, шкарпетки та вироби 
панчішно-шкарпеткові інші, трикотажні 
машинного та ручного в’язання, млн пар 

3,7 6,4 6,7 7,6 4,6 5,1 

 
На макрорівні необхідно спростити оподаткування підприємств легкої промисловості, що приведе 

до зменшення неякісної продукції. На внутрішньому ринку необхідно врегулювати імпорт товарів легкої 
промисловості, що дасть змогу реалізовувати вітчизняні товарів.  

На рівні підприємства необхідно проводити спостереження за життєвим циклом товару, щоб 
уникнути спаду виробництва; систематично працювати над проектуванням нових моделей, слідкувати за 
тенденціями, щоб при досягненні зрілості виробів вчасно впровадити у виробництво нові моделі; постійно 
спрямувати діяльність підприємств на підвищення якості продукції та розширення асортименту відповідно 
до вимог ринку. А для виробництва нових моделей кожне підприємство повинно мати оборотні кошти, щоб 
не було спаду виробництва, що спостерігається за останній період. 

Висновки. Як показав аналіз сучасного економічного стану легкої промисловості, її підприємства 
потребують запровадження новітніх методів управління, які спрямованні на підвищення 
конкурентоздатності продукції, розробки нових моделей на основі трансферу технологій, запровадження 
інноваційної техніки, спроможної зменшити собівартість продукції і тим самим підвищити її 
конкурентоспроможність. 
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