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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

У сучасних умовах розвитку економіки України зад�

ля забезпечення сталого тренду економічного зростан�

ня держави та здійснення ефективної фінансово�еко�

номічної діяльності промислових підприємств важливо�

го значення набувають інновації та інноваційна діяль�

ність різних секторів економіки, зокрема легкої промис�

ловості. Об'єктивними підставами для цього є такі:

— інновації загалом та інноваційна діяльність су�

б'єктів господарювання є важливою складовою проце�

су забезпечення їх успішного функціонування;

— інновації виступають базовим елементом ефек�

тивної інноваційної стратегії підприємств;
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The article considers main aspects of functioning of the domestic light industry in the context of
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— інновації являються важливим інструментом ство�

рення й підтримки конкурентних переваг підприємств як

на вітчизняному, так і на міжнародному ринках іннова�

ційної продукції;

— інноваційний розвиток легкої промисловості є

стратегічно важливим у контексті забезпечення її кон�

курентоспроможності та економічного розвитку держа�

ви (продукція легкої промисловості використовується

в харчовій та хімічній промисловості; медицині; оборон�

но�промисловому, гірничо�металургійному та машино�

будівному комплексах; будівництві; рибальстві; елект�

роенергетиці тощо).

У цьому контексті підвищення рівня розвитку, зок�

рема на засадах інновацій, різних секторів економіки

справляє значний вплив на рівень соціально�економіч�

ного розвитку держави.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Окремі питання, пов'язані з визначенням сутності

інновацій досліджувались у працях великої кількості

науковців, до яких слід віднести такі: Б. Санто, Б.Твісс,

Й. Шумпетер, М. Туган�Барановський та М. Кондратьєв.

Суттєвий внесок у дослідження ролі інновацій в забез�

печенні економічного розвитку держави розглянуто в

працях таких дослідників: В. Александрова, Ю. Бажал,

А. Гальчинський, В. Геєць, С. Ілляшенко, О. Лапко, В. Се�

миноженко, М. Чумаченко та інших.

Проте, незважаючи на суттєву кількість наукових

напрацювань з цієї проблематики, в сучасній еко�

номічній науці не отримали комплексного висвітлен�

ня питання, пов'язані із визначенням взаємозв'язку

інновацій та інноваційного розвитку легкої промис�

ловості з забезпеченням сталого економічного зрос�

тання держави. Існуючі пропозиції вирішення зазна�

чених проблемних питань, як правило, являють собою

різноспрямовані рекомендації, що не розглядаються

в комплексі з урахуванням доцільності визначення

ефективності інноваційної діяльності підприємств

легкої промисловості за видами економічної діяль�

ності.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Мета статті полягає у розробці комплексу заходів

підвищення інноваційного розвитку підприємств лег�

кої промисловості за видами економічної діяльності,

що сприяли б зростанню рівня їх конкурентоспромож�

ності на вітчизняному та міжнародних товарних рин�

ках.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Інновації являються важливою економічною категорією

на сучасному етапі розвитку економіки України. На сьогодні

відсутнє єдине визначення терміну "інновації". В наукових

публікаціях як іноземних, так і вітчизняних авторів терміни

"нововведення", "новація", "інноваційний процес", "нова�

торство" переважно розглядаються в якості синонімів. По�

няття "інновація" походить від англійського слова

"innovation", що в перекладі означає "введення новацій".

Вперше категорія "інновації" була використана

Й. Шумпетером проте зміст та характеристика цього

явища розглядалася ще його попередниками: М. Туган�

Барановським та М. Кондратьєвим.

Відповідно до Закону України "Про інноваційну

діяльність" від 04.07.2002 № 40�IV [1] "інновації — но�

востворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурен�

тоздатні технології, продукція або послуги, а також

організаційно�технічні рішення виробничого, адмініст�

ративного, комерційного або іншого характеру, що

істотно поліпшують структуру та якість виробництва і

(або) соціальної сфери".

Іншими словами, інноваціями вважаються вкладен�

ня інвестиційного капіталу в нововведення, що призво�

дять до кількісних або якісних змін у підприємницькій

діяльності. Інновації мають задовольняти ринковий по�

пит, мати новизну та забезпечувати необхідний обсяг

доходу суб'єктам господарювання.

Згідно з цим Законом [1] "інноваційна діяльність —

діяльність, що спрямована на використання і комерціа�

лізацію результатів наукових досліджень та розробок і

зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних

товарів і послуг".

Таблиця 1. Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2010—2015 роках
(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 -  
2010 1 

-  
2011 1 

-  
2012 1 

-  
2013 1 

-  
2014 2 

-
  

2015 3 
 112,2 108 99,3 95,7 89,9 87,0 

  116,3 109,7 98 92,7 90,7 87,4 
 , 

 , , 
     

 

113,1 106,7 94,1 94,1 98,6 92,0 

  120,5 115,2 105 93,4 103,9 96,8 
  - - - 85,4 98,1 109,4 

  
  

- - - 95,9 104,5 93,2 

  114,1 103,9 93,1 95,2 102 92,1 
 ,  

 
- - - 96,3 95,6 94,7 

 ,   
    

105,6 105,3 85,9 92,7 84,0 84,5 

    
;   

, , -
 ;   

  

84,3 105,8 81,9 113,2 81,4 82,7 

    
;    
 

94,0 97,6 82,6 115,4 77,5 75,4 

  121,6 105,0 88,0 82,6 85,7 85,7 

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.
2 Уточнені дані.
3 Уточнені дані. Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини

зони проведення антитерористичної операції.)

Джерело: сформовано за даними [3—8].
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За сучасних реалій економічного розвитку України

досягненню позитивного ефекту за рахунок впровад�

ження інновацій, практичному освоєнню інноваційних

розробок і активізації інноваційної діяльності підпри�

ємств перешкоджає низка факторів зовнішнього і внут�

рішнього середовища, до яких слід віднести:

— низьку інноваційну активність вітчизняних про�

мислових підприємств;

— розпорошеність коштів, отриманих від впровад�

ження інноваційної продукції як в середині країни, так і

за її межами;

— відсутність комплексного впровадження інно�

вацій за стадіями інноваційного циклу;

— недосконалість організаційно�економічного ме�

ханізму управління інноваційною діяльністю підпри�

ємств.

Зазначені аспекти характерні загалом для промис�

лових підприємств різних секторів економіки. Проте,

зважаючи на специфічні особливості функціонування

підприємств легкої промисловості в цілому, а також за

видами економічної діяльності, зокрема, шкіряної, ос�

новні проблемні аспекти, що перешкоджають їх ефек�

тивному функціонуванню, базуються на такому [2, с.

7]:

1. "Тінізація" внутрішнього споживчого ринку та

насичення його імпортними товарами, завезеними із

заниженням митної вартості та контрабандно, а також

дешевими товарами.

2. Нестача кваліфікованих управлінців на вітчизня�

них промислових підприємствах.

3. Високий ступінь зношеності основних засобів, не�

обхідність модернізації виробництва та його технічно�

го покращення.

4. Великий сегмент споживачів з низьким рівнем

доходів.

5. Завезення технологічного устаткування, яке в

Україні не виробляється, та запасних частин до нього

для випуску конкурентоспроможної продукції промис�

ловими підприємствами.

6. Проблема захисту українського виробника.

7. Скорочення сировинної бази, залежність тек�

стильної, взуттєвої та шкіряної промисловості від імпор�

тної сировини.

Негативний вплив зазначених чинників на економі�

чний розвиток вітчизняної легкої промисловості, у тому

числі шкіряної, сприяє нарощуванню загроз ефектив�

ному функціонуванню промислових підприємств цього

сектору економіки.

Загалом стан розвитку легкої промисловості за ви�

дами економічної діяльності на фоні складної еконо�

мічної ситуації в України не сприяє підвищенню рівня

розвитку як промислових підприємств, так і держави і

призводить до зниження рівня їх конкурентоспромож�

ності та держави загалом. У результаті відбувається

нарощування негативних тенденцій у цьому важливо�

му з точки зору забезпечення зростання економіки на
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2010  
 . 1043111  703340  8348,6  

 %   100  67,4  0,8  

2011  
 . 1305308 125,14 852537,4 121,21 9676,2 115,90 

 %   100  65,3  0,7  

2012  
 . 1367926 104,80 871146,6 102,18 9763,6 100,90 

 %   100  63,7  0,7  

2013   . 1322408 96,67 817734,3 93,87 9606 98,39 
 %   100 61,8 0,7  

2014 3  . 1428839,1 108,05 903735,3 110,52 11510 119,82 
 %   100 63,3 0,8  

Таблиця 2. Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами
економічної діяльності1 у 2010—2014 роках

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, за 2014 р. — також без

частини зони проведення антитерористичної операції.
2 Дані сформовані за функціональним підходом (спосіб узагальнення даних, за яким показники діяльності підприємств фор�

муються за однорідними видами економічної діяльності).
3 Дані уточнено.

Джерело: сформовано за даними [9].
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інноваційних засадах сектору. До таких тенденцій від�

носяться:

1. Розбалансованість розвитку промислового ком�

плексу України. На фоні того, що значний період часу

легка промисловість залишалась поза увагою держави,

а пріоритетними з урахуванням збільшення обсягів дер�

жавної підтримки були гірничо�металургійний комплекс,

хімічна промисловість та частково, машинобудівний

комплекс, то за 2010—2015 роки відбулось зменшення

індексів промислової продукції за видами діяльності

(табл. 1).

Незважаючи на зменшення у 2010—2015 роках

індексів промислової продукції за видами діяльності

(табл. 1) протягом 2010—2014 років спостерігалось

збільшення обсягів реалізованої продукції (табл. 2).

Так, у 2014 році порівняно з 2010 роком обсяги реалі�

зованої продукції збільшились на 37,0%, зокрема, про�

дукції переробної промисловості — на 28,5%, тек�

стильного виробництва, виробництва одягу, шкіри,

виробів зі шкіри та інших матеріалів — 37,9%. Такі

зміни були забезпечені в основному за рахунок зрос�

тання ціни продукції, викликаної, в свою чергу, знач�

ними темпами інфляції, що не можна вважати позитив�

ною тенденцією розвитку легкої промисловості, зок�

рема, шкіряної.

2. Погіршення конкурентоспроможності української

продукції легкої промисловості, у тому числі шкіряної.

Зазначене відбулось у результаті засилля на внутріш�

ньому ринку імпортних товарів, завезених із занижен�

ням митної вартості та контрабандно, присутності на

ринку великої кількості товарів тіньового виробництва

та товарів "second hand". Частка товарів вітчизняного

виробництва на внутрішньому ринку становить 10—50%

за різними товарними групами [10].

Також за даними Державної служби статистики Ук�

раїни (табл. 3) спостерігалось переважання обсягів

імпорту над експортом в цілому за усі роки, крім 2015

року. Проте у 2015 році порівняно з 2013 роком обсяги

імпорту зменшились на 37,9%, експорту — на 24,8%.

Зокрема, за товарними групами (табл. 3) переважа�

ло зменшення імпорту за групою "XII. Взуття, головні

убори, парасольки" і склало у 2015 році порівняно з 2010

роком �49,3%; відносно експорту найбільше скороти�

лись його обсяги за групою "VIII. Шкури необроблені,

шкіра вичищена" (ця товарна група за даними 2010 року

носила назву "VIII. Шкiряна i хутряна сировина та виро�

би з них"). Позитивним можна було б вважати таку си�

туацію в легкій промисловості за товарними групами

відносно скорочення обсягів імпорту, але на фоні на�

рощування негативних тенденцій в цьому секторі еко�

номіки, відбувається зменшення можливостей промис�

лових підприємств до розбудови легкої промисловості,

у тому числі шкіряної, на інноваційних засадах.

3. Низький рівень інноваційної активності вітчизня�

них підприємств легкої промисловості. Протягом 2010—

2014 років (табл. 4) спостерігається зменшення по про�

мисловості загальної кількості промислових підпри�

ємств на �5,6% у 2014 році порівняно з 2010 роком за�

галом та в переробній промисловості, зокрема (�6,9%

відповідно).

    
    

  

 . 
 

 %  
 

 

 %  
 

 

 . 
 

 %  
 

 

 %  
 

 

 

20101 50744,3 129,5 100 60352,0 133,5 100 
20111 67594,1 133,2 100 81040,5 134,3 100
20121 67779,8 100,3 100 83135,4 102,6 100
20131 62305,9 91,9 100 75834,6 91,2 100 
20141 53901,7 86,5 100 54428,7 71,8 100
20152 38134,8 70,7 100 37502,3 68,9 100

VIII.  i 
  

    
20101 173,8 97,6 0,3 175,7 143,2 0,3 

VIII.  
,  

 

20101 - - - - - - 
20111 168,4 96,9 0,2 199,7 113,7 0,2
20121 132,4 78,6 0,2 246,9 123,6 0,3
20131 148,9 112,5 0,2 256,2 103,8 0,3
20141 156,7 105,2 0,3 222,7 86,9 0,4 
20152 114,7 73,2 0,3 167,4 75,2 0,4

I.   
   

20101 734,6 103,2 1,4 1974,6 139,9 3,3
20111 862,2 117,4 1,3 1977,4 100,1 2,4 
20121 782,4 90,7 1,2 2544,5 128,7 3,1
20131 809,4 103,4 1,3 2402,1 94,4 3,2
20141 785,8 97,1 1,5 1883,3 78,4 3,5 
20152 634,2 80,7 1,7 1413,6 75,1 3,8

XII. , 
 , 

 

20101 174,7 121 0,3 490,0 171,4 0,8
20111 208,8 119,5 0,3 361,2 73,7 0,4 
20121 175,9 84,3 0,3 792,7 219,5 1 
20131 198,7 113 0,3 790,9 99,8 1 
20141 202,8 102,1 0,4 430,7 54,4 0,8
20152 150,8 74,4 0,4 248,3 57,6 0,7

Таблиця 3. Товарна структура зовнішньої торгівлі за 2010—2015 роки

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.
2 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення

антитерористичної операції.

Джерело: сформовано за даними [11—16].
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Позитивним слід вважати той факт, що збільшилась

за період 2010—2014 років (табл. 4) кількість промисло�

вих підприємств, що займалися інноваційною діяльністю

в цілому по промисловості (10,0% у 2014 році проти 2010

року), з них, тих, що витрачали кошти на придбання ма�

шин, обладнання та програмного забезпечення (зростан�

ня становило 18,2%) та навчання та підготовку персоналу

(43,7% відповідно). Проте загалом ситуація залишається

критичною в легкій промисловості (текстильне виробниц�

тво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших

матеріалів), зокрема, незважаючи на збільшення кількості

підприємств, що витрачали кошти на придбання машин,

обладнання та програмного забезпечення.

Також за даними таблиці 5 протягом 2010—2014

років відбулось зменшення обсягів реалізованої інно�

ваційної продукції:

— у цілому по промисловості України (�23,8%),

зокрема, продукції, що була новою для ринку (�35,7%)

та продукції, що була новою для підприємства (�

18,1%);

— загалом по переробній промисловості (�23,6%),

а також продукції, що була новою для ринку (�35,0%)

та продукції, що була новою для підприємства (�18,2%).

Позитивним можна було б вважати факт збільшен�

ня обсягів реалізованої інноваційної продукції легкої

промисловості у 2010—2014 роках у 1,2 рази, зокрема,

продукції, що була новою для ринку — у 6,1 разу та

продукції, що була новою для підприємства — у 1,1

разу. Але, зважаючи на загальну складну економічну

ситуацію в державі і легкій промисловості, зокрема, такі

позитивні результати не являються наслідком здійснен�

ня виваженої політики держави щодо реалізації стра�

тегії розвитку легкої промисловості, у тому числі шкіря�

ної, на інноваційних засадах.

До основних чинників, що вплинули на такий стан

справ у легкій промисловості, зокрема у шкіряній, на�

Таблиця 4. Промислові підприємства за напрямами проведених інновацій та видами
економічної діяльності у 2010—2014 роках, одиниць

1 У збірнику інформацію за 2014 рік наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим,

м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції (крім даних, наведених у розділі Х). Дані по Донецькій та

Луганській областях можуть бути уточнені.
2 Кількість промислових підприємств за напрямами проведених інновацій за видами економічної діяльності (КВЕД�2010).

Джерело: сформовано за даними [17—20].

 1  

 
 

 
 

 
 

    : 

 
 

 
 

 
, 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

2010 10606 1462 224 124 840 100 222 102 194
2011 10350 1679 248 134 1062 105 303 138 229
2012 10089 1758 214 134 1096 87 321 102 202
20132 10189 1715 215 114 1082 85 333 95 165
20142 10010 1609 189 94 993 83 319 79 140

  

2010 9017 1349 221 107 753 91 204 101 177 
2011 8773 1499 245 109 917 96 277 136 209
2012 8490 1581 207 115 956 78 291 101 171
20132 8383 1551 213 95 950 77 302 94 146
20142 8395 1449 185 79 870 71 293 78 128

 : 
2010 642 63 5 - 39 2 6 3 4
2011 613 82 6 1 57 3 11 4 10
2012 594 81 5 1 51 1 11 3 9

-  ; 
 ,   

   

2010 511 55 4 - 34 2 5 2 3
2011 493 68 4 1 46 2 8 2 8
2012 476 69 4 1 42 1 9 2 7 

-  , 
     

 

2010 131 8 1 - 5 - 1 1 1 
2011 120 14 2 - 11 1 3 2 2
2012 118 12 1 - 9 - 2 1 2

-  ; 
 , , 

     
 

20132 607 71 4 1 46 2 14 1 1

20142 622 82 7 1 56 3 12 3 5 
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ряду з іншим, слід віднести (табл. 6) зменшення обсягів

фінансування інноваційної діяльності підприємств за

видами економічної діяльності та відсутність обсягів

фінансування підприємств легкої промисловості за де�

якими джерелами.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Загалом така ситуація в легкій промисловості, об�

межує можливості підвищення рівня конкурентоспро�

можності промислових підприємств цього сектору еко�

номіки як на вітчизняному, так і міжнародних товарних

ринках та справляє негативний вплив на економічний

розвиток держави. А як результат, зазначене потребує

розробки комплексу заходів підвищення інноваційно�

го розвитку підприємств легкої промисловості (також

шкіряної), до яких слід віднести, зокрема ті, що передба�

чають здійснення модернізації підприємств легкої про�

мисловості; впровадження інновацій різних видів задля

зменшення матеріало�, енерго� і ресурсомісткості ви�

робництва; здійснення комплексної автоматизації та ме�

ханізації виробничих процесів.

А також доцільним вбачається розробка та ре�

алізація на державному рівні заходів, що сприяли

б:

1. Зменшенню "тінізації" внутрішнього ринку.

2. Збільшенню обсягів реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяль�

ності.

3. Підвищенню рівня конкурентоспроможності про�

дукції вітчизняної легкої промисловості, у тому числі

шкіряної.

4. Прискоренню розвитку легкої промисловості на

інноваційних засадах.
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2012 36013, 1 4,8 14497, 8 21515, 3 40,3 59,7 
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20142 25543,1 3,7 7044,8 18498,3 27,6 72,4 
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2012 189, 7 2,6 2, 8 186, 9 1,5 98,5 

-  ; 
 ,  
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2011 120,9 2,8 4,8 116,1 3,9 93,1 
2012 158, 3 2,8 2,8 155, 5 1,8 98,2 

-  , 
     

 

2010 60,7 3,2 - 60,7 - 100,0 
2011 27,6 1,4 - 27,6 - 100,0 
2012 31, 3 1,7 - 31,3 - 100,0 

-  ; 
 , , 

     
 

20132 152,4 2,0 6,7 145,8 4,4 95,6 

20142 283,8 8,3 29,7 254,1 10,5 89,5 
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Таблиця 6. Розподіл загального обсяг
у фінансування інноваційної діяльності за джерелами та видами економічної діяльності

у 2010—2014 роках, млн грн.
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Луганській областях можуть бути уточнені.
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Джерело: сформовано за даними [17—20].
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2010 8045,5 4775,2 87,0 5,7 0,9 31,0 2411,4 626,1 108,1
2011 14333,9 7585,6 149,2 12,3 0,5 45,4 56,9 5489,5 994,7
2012 11480,6 7335,9 224,3 17,6 0,0 154,5 994,8 2407,8 345,8
20132 9562,6 6973,4 24,7 157,7 2,2 123,7 1253,2 630,2 397,6
20142 7695,9 6540,3 344,1 5,7 32,9 8,2 138,7 561,1 64,9

 
: 

2010 7698,8 4480,8 61,3 1,2 0,9 14,6 2409,3 622,7 108,0
2011 8315,0 6031,4 141,0 0,4 0,5 12,2 56,9 1078,0 994,7
2012 8056,0 6494,3 151,5 0,7 - 63,7 394,8 610,8 340,3
20132 8262,3 6029,7 15,3 130,6 2,2 10,5 1250,3 588,0 235,7
2014 6776,3 5655,0 343,9 0,1 32,6 8,2 135,1 536,5 64,9

  
2010 53,3 44,8 - - - - 8,5 - -
2011 33,2 31,3 0,5 0,1 - - - 1,3 0,1
2012 66,0 55,6 0,4 0,1 - - 0,6 7,2 2,1

-  
; 
 , 

    
 

2010 42,8 34,3 - - - - 8,5 - -
2011 24,0 22,1 0,5 0,1 - - - 1,3 0,1 

2012 59,4 48,9 0,4 0,1 - - 0,6 7,2 2,1 

-  , 
    

  

2010 10,5 10,5 - - - - - - -
2011 9,2 9,2 - - - - - - -
2012 6,6 6,6 - - - - - - -

-  
; 
 , 

,   
   

 

20132 84,6 82,1 - 0,3 - - - 2,0 0,2

20142 94,6 89,1 - - - - - 5,5 - 
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