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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. 
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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, 

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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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. 

Найнижче значення індексу обсягів швейного виробництва спостерігається у 

2009 році (71,6% по відносно переднього року). Аналогічні показники 

простежуються у легкій промисловості та промисловості загалом. 

Динаміку обсягів виробництва одягу в Україні за 2005–2014 рр. наведено 

на рисунку 1 [2].  
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Рис. 1. Динаміка обсягів виробництва одягу в Україні  

за 2005–2014рр., у % до відповідного періоду попереднього року 
*Складено за: Статистичний щорічник України за 2000 – 2014 рр. 

 

Внаслідок негативного впливу світової фінансової кризи на економіку 



України загалом та на діяльність підприємств легкої промисловості, зокрема 

швейної галузі, впродовж 2008-2009 років, спостерігалася стійка тенденція до 

зниження темпів виробництва. Вже у 2010 році відбувається стабілізація 

економічного стану в країні і, відповідно, зростання обсягів виробництва одягу 

на 33,1 %. Але, через низьку ефективність підприємств легкої промисловості 

період 2011-2014 рр. супроводжується спадом виробництва майже за усіма 

видами одягу, крім піджаків і блейзерів чоловічих та хлопчачих. Багато в чому 

це результат переповнення внутрішньому ринку одягу більш дешевими 

імпортними товарами, а також товарами «секонд-хенд» [2].  

З початку 2015 року спостерігається посилення негативної динаміки 

розвитку вітчизняного промислового комплексу, у тому числі, і легкої 

промисловості. Обсяги виробництва галузі за І півріччя 2015 року порівняно з 

відповідним періодом попереднього року скоротилися на 9,8%, а загальний 

спад промислового виробництва за цей період склав 20,5% (рис. 2) [3]. 

 
Рис. 2. Динаміка обсягів виробництва промислової продукції  

за 2014-2015 рр., у % до відповідного періоду попереднього року 

 

Такі тенденції переважно пов’язані із ухваленням в кінці 2014 р. Законів 

№73 «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до 



статті ХІІ Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року» та №74 «Про 

внесення змін до Митного кодексу України (щодо стабілізації платіжного 

балансу)». Так, відповідно до законів імпортний збір передбачається стягувати 

з товарів, що ввозяться на митну територію України для вільного обігу, 

незалежно від країни походження за ставками: 10% для товарних груп 1-24 та 

5% відповідно для товарних груп 25-97 згідно з УКТЗЕД. Таким чином, на 

продукцію легкої промисловості, що класифікується за товарними групами 

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]. 

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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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]. 

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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