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Вступ. в умовах структурної перебудови економіки 
україни одним із найважливіших завдань є формування про-
мислової політики на основі кластерного підходу. державна 
підтримка промислових кластерів повинна бути спрямова-
на на розвиток взаємовідносин між органами державного 
управління й товаровиробниками.

механізми розвитку такої форми організації діяльності, 
як кластер легкої промисловості україни, варто розглядати 
у тісному взаємозв’язку із сучасними законами конкурент-
ної боротьби та з урахуванням специфіки регіонального ас-
пекту в глобальній економці. Світова практика 1990-х років 
свідчить про високу економічну результативність діяльності 
значної кількості різноманітних кластерів, підтверджуючи їх 
конкурентні переваги порівняно з традиційними формами 
організації бізнесу. тому обґрунтованим є запровадження 
кластерів легкої промисловості і в україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. питанням 
кластерної моделі організації діяльності підприємств присвя-
чені праці таких зарубіжних та вітчизняних вчених: м. порте-
ра, н. волкової, в. Бондаренко, м. герасимчука, о. Єфімова, 
т. Сахно, С. Соколенка, г. Хасаєва, т. цихан та інших. аспекти 
інноваційної діяльності підприємств легкої промисловості 
україни висвітлюють у своїх працях м. войнаренко, о. вол-
ков, а. гречан, Ю. Звягінцева, С. ілляшенко, о. лабурцевої, 
о. луговського, о. малиш, і. тарасенко та інші. 

на даний момент, незважаючи на велику кількість до-
сліджень у галузі легкої промисловості, залишається недо-
статньо опрацьованою проблема вибору та обґрунтування 
кластерної моделі організації діяльності підприємств легкої 
промисловості україни.

Постановка завдання. метою статті є дослідження 
основних аспектів впровадження кластерної моделі органі-
зації діяльності підприємств легкої промисловості україни.

Результати. легка промисловість україни – багато-
галузевий комплекс народного господарства, що включає 
17 підгалузей, які виготовляють широкий спектр товарів 
(зокрема, тканини, одяг, взуття, шкіргалантерею та шкіряні 
товари, фурнітуру, фарфоровий посуд, іграшки тощо). ви-
робництво забезпечують 10 тис. підприємств, персонал яких 
налічує 150  тис. осіб, що становить 7% загальної чисельності 
промислово-виробничого персоналу.

Зважаючи на вищезазначене, враховуючи значну соці-
альну роль галузі як провідного роботодавця, а також над-
звичайно високу орієнтацію на кінцевого споживача, легку 

промисловість можна назвати стратегічною з позиції забез-
печення високої якості життя населення країни.

але занепад галузі, на даний час, неможливо заперечува-
ти. пов'язаний він із такими проблемами, як різке скорочення 
сировинної бази та залежність від імпортованої сировини; 
високий рівень собівартості вітчизняних товарів легкої про-
мисловості; відсутність у значної частини підприємств ефек-
тивного управління тощо.

 кількість підприємств легкої промисловості, що займа-
лися інноваційною діяльністю незначна і відзначається різ-
кими коливаннями по роках, про що свідчать дані табл. 1. це 
негативно позначається на якості продукції, що випускається, 
на задоволенні споживчого попиту і змушує підприємства 
працювати за давальницькими схемами з передачею готової 
продукції іноземним замовникам [6, с. 61]. Серед виробничих 
чинників, які гальмують інноваційну діяльність, в першу чергу 
можна виділити невисокий інноваційний потенціал підпри-
ємств легкої промисловості, брак інформації про нові техно-
логії, практично повну відсутність інформації про ринки збуту 
і недостатні можливості для кооперування з іншими підпри-
ємствами і організаціями.

тенденція щодо зменшення кількості інноваційно актив-
них підприємств легкої промисловості зумовила як абсолют-
не, так і відносне скорочення обсягів реалізованої інновацій-
ної продукції цих підприємств у загальному обсязі промисло-
вої продукції.

частка реалізованої інноваційної продукції, що є новою 
тільки для підприємства, від загального обсягу реалізованої 
інноваційної продукції в 2011 році – 96,8%, а продукція, що є 
новою тільки для ринку склала – 3,2% [6, с. 62].

аналізуючи табл. 2, можна спостерігати суттєве зменшен-
ня з кожним роком реалізованої інноваційної продукції легкої 
промисловості. в 2010 році в порівнянні з 2000 роком вона 
скоротилася на 239980,7 тис. грн. найбільшу частку в  2008  – 
2010 роках займала реалізована інноваційна продукція, що 
є новою тільки для підприємства. в 2008 році її частка за-
ймала 89,6%, 2009 році – 91,2%, а у 2010 році – 96,6%. обсяги 
продукції, поставленої на експорт, зростають до 2009 року,  
а в 2010 році зменшується майже в половину і складає 
39864,6  тис. грн [6, с. 62].

таким чином, частка нової інноваційної продукції для 
ринку значно менша як за обсягами реалізації, так і за кіль-
кістю підприємств, які її випускають, що свідчить про низьку 
інноваційну активність.

Таблиця 1
 Динаміка зміни кількості інноваційно  активних підприємств України, шт.

Галузь
Рік

2005 2007 2008 2009 2010 2011

легка промисловість: 74 76 66 58 63 82

текстильне виробництво 57 65 58 52 55 68

виробництво виробів зі шкіри 17 11 8 6 8 14

джерело: [6, с.62].   
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Сьогодні перед україною постає гостра проблема акти-
візації інноваційної діяльності, зокрема і в галузі легкої про-
мисловості, викликана як специфічним станом економіки, 
так і  низкою ресурсних обмежень, що випливають з вимог 
до перспективної динаміки економічного розвитку. дедалі 
більшого значення у формуванні інноваційності окремих 
територіальних утворень в україні і набувають кластерні 
структури.

обґрунтована м. портером [4, с. 185] (1990) теорія на-
ціональної, регіональної та місцевої конкурентоспромож-
ності, що поставила до центру уваги кластерну модель гос-
подарювання, практично одразу була схвалена і взята на 
озброєння як економістами-теоретиками, так і практиками. 
Згідно з цією теорією, на сьогодні провідну роль в розвитку 
підприємств відіграють кластери (від англ. «cluster» – гроно, 
букет, блок, пакет, або група, скупчення людей чи предме-
тів) як «окремі «будівельні блоки» інноваційної економіки». 
кластеризація являє собою процес концентрування за озна-
кою територіальної близькості підприємств із споріднених 
сфер економіки. 

доцільність кластерних формувань як умови конкурен-
тоспроможності пояснюється цілою низкою їхніх переваг, 
а саме: кращий доступ до ринків збуту, спеціалізованих по-
стачальників, кваліфікованої робочої сили, технологічних 
рішень та ін.; велика гнучкість, економія на масштабах ви-
робництва синергетичний ефект; підвищення інвестиційної 
привабливості та здібностей сприйняття інновацій; зниження 
трансакційних витрат та зростання продуктивності ресурсів; 
зміцнення власного конкурентного статусу учасників та під-
вищення конкурентоспроможності продукції.

кластери в економічній літературі визначаються як ін-
дустріальний комплекс, сформований на базі територіаль-
ної концентрації мереж спеціалізованих постачальників, 
основних виробників і споживачів, пов’язаних технологіч-
ним ланцюгом. кластери включають окрім виробників, та-
кож значну кількість різного роду підприємницьких струк-
тур, важливих у конкурентній боротьбі – постачальників 

нових технологій, додаткових послуг, спеціальних засобів, 
інфраструктури, ресурсів тощо. Багато кластерів включають 
також урядові установи, університети, центри стандартиза-
ції, різноманітні асоціації, які забезпечують спеціалізоване 
навчання, освіту, інформацію, наукові дослідження, технічну 
підтримку.

досвід багатьох розвинутих країн свідчить, що ключо-
вими перевагами реалізації кластерної політики у промисло-
вості є [8]:

структурна перебудова промислового сектору за- �
вдяки зростанню частки наукоємних та високотех-
нологічних виробництв, що вимагає посилення ролі 
держави у забезпеченні послідовності та ефектив-
ності реалізації всіх стадій інноваційного процесу 
від нддкр до комерціалізації та виводу на ринок но-
вої продукції з високою доданою вартістю;
зростання інноваційної активності промислових  �
підприємств завдяки розвитку кооперації між нау- 
ково-дослідним та виробничим секторами, розви-
тку державно-приватного партнерства в інновацій-
ній сфері, залученню висококваліфікованих кадрів 
через розширення зовнішніх зв’язків підприємств, 
розвитку аутсорсингу та зростанню інвестицій-
ної привабливості підприємств-членів мережевих 
структур;
усунення диспропорцій у соціально-економічному  �
розвитку регіонів та розвиток міжрегіональних 
зв’язків через забезпечення державної підтримки 
створення та розвитку регіональних та міжрегіо-
нальних кластерів у галузях, які мають найвищий 
потенціал виробництва продукції, конкурентоспро-
можної на внутрішньому та зовнішніх ринках.

З метою виявлення найістотніших факторів конкуренто-
спроможності кластерів фахівцями гарвардського універси-
тету було проведено аналіз приблизно 800 кластерів з 50 кра-
їн (як розвинених, так і тих, що розвиваються). у результаті до-
слідження було виявлено, що для 44% кластерів з найвищим 

Таблиця 2
 Обсяг реалізованої інноваційної продукції легкої промисловості України (тис. грн)

Показник
Рік

2000 2001 2005 2008 2009 2010

Загальний обсяг реалізованої 
інноваційної продукції, тис. грн.

367542,0 320219,7 107404,5 95591,6 120963,3 127561,3

в тому числі: продукція, що зазнала 
суттєвих змін 

139540,9 102841,6 62269,0

нова для
ринку 9848,8

нова для
під-ва 

85742,8

нова для
ринку

10550,8
нова для

під-ва 
110412,5

нова для
ринку
4223,4

нова для
під-ва 

123337,9

із загального обсягу поставлено на 
експорт

12036,2 142473,6 41558,0 48559,7 60065,1 39864,6

джерело: [6, с.62]. 
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рівнем конкурентоспроможності вирішальним фактором є 
якість і спеціалізація ресурсів, для 25% – умови попиту, для 
11% – рівень розвитку пов’язаних та підтримуючих галузей, 
для 13% – це умови для стратегій і конкуренції в кластері, для 
решти – це вплив уряду та випадкові події. отже, найчастіше 
основним фактором, що забезпечує реалізацію переваг клас-
терної моделі, є якість ресурсів [7, с.168].

Згідно з дослідженнями, понад 28% підприємств і на те-
риторії ЄС визнали свою приналежність до кластерів. у тих 
10 країнах, які були прийняті в ЄС останніми, частка таких 
підприємств становить у середньому лише 9%. цікаві факти: 
понад 67% литовських підприємств працюють у середовищі 
кластерів; найвищий рівень кластеризації зафіксовано у ве-
ликобританії, де в середньому 8 з 10 підприємств класифіко-
вані як належні до кластера. За твердженням фахівців, найвід-
чутнішою перевагою кластерного підприємства є те, що воно 
має змогу запросити висококваліфікованих працівників та 
обмінюватися ринковою інформацією з партнерами. вважа-
ється, що перебування в кластері стимулює дух підприємни-
цтва, полегшує налагодження зв’язків для здійснення тих чи 
інших проектів і т. д. кластерні підприємства відзначаються 
високою інноваційністю [8].

Світовий досвід свідчить про те, що і в сфері легкої про-
мисловості є ефективний шлях розвитку, який пролягає через 
територіальні галузеві кластери. успішною можна вважати 
практику формування швейних кластерів у другій половині 
ХХ ст. в італії, туреччині, оае, китаї. кластерна політика в цих 
країнах стимулює високий рівень конкуренції і в той же час 
дозволяє зберегти свої позиції не тільки великим компаніям, 
але і дрібним учасникам ринку. висока територіальна кон-
центрація постачальників, виробників, сервісних компаній, 
оптових і роздрібних операторів у сфері швейної продукції 
дозволяє кластерній формі галузевого бізнесу отримувати 
достатню вигоду, що мотивує їх подальший розвиток.

необхідність створення в легкій промисловості таких 
інституційних структур, як кластери, зумовлена низкою об-
ставин [6, с. 65]:

По-перше, легка промисловість має значні потенційні 
можливості для розвитку. однак спостерігається в останній 
час повільне затухання інноваційної діяльності. 

По-друге, на багатьох підприємствах, з одного боку, через 
скрутне фінансове становище, а з іншого, – через роботу за 
давальницькою сировиною, яка не потребує здійснення до-
сліджень ринку та організації збуту товарів, ліквідовано від-
діли маркетингу, які, поряд з іншим, мають займатися дослі-
дженнями ринку для впровадження інновацій. 

По-третє, в україні є регіони, де між підприємствами іс-
нують тісні технологічні зв'язки, що опираються на регіональ-
ну спеціалізацію, кваліфіковану робочу силу, існуючий спо-
живчий попит на продукцію та відповідні наукові організації. 

По-четверте, в галузі працюють переважно малі підпри-
ємства. в 2011 р. їхня частка в загальній кількості підприємств 
становила 87%. для багатьох малих підприємств кластерна 
форма організації – це можливість вижити за умов відкритих 
ринків. 

По-п'яте, всі українські підприємства легкої промисло-
вості відчувають значні проблеми з фінансуванням іннова-
ційної діяльності. в розвинених країнах репутація, що форму-
ється в процесі успішного співробітництва в межах кластера, 
перетворилася для фірми в цінний актив, який враховують на 
фінансових ринках. 

По-шосте, в зв'язку зі вступом україни в Сот легка про-
мисловість зазнає істотного впливу, оскільки посилилась 
конкурентна боротьба, поглибились інтеграційні зв'язки. За-
стосування кластерного підходу є позитивним ще й тому, що, 
будучи загальноприйнятим в найбільш розвинених промис-
лових країнах, він сприятиме досягненню більшого взаємо-
розуміння з лідерами світового бізнесу.

перший крок до впровадження кластерів в легкій про-
мисловості україни зроблено в Хмельницькій області, де 
створено швейний кластер, який об’єднує 24 швейних та 
трикотажних підприємства, будинки моделей технологічно-
го університету поділля, інституту моделювання і конструю-
вання одягу та два професійно-технічні училища [3, ст. 158; 
2, ст. 89]. Спільна діяльність у швейному кластері полягала 
в наступному: спільне придбання матеріалів та фурнітури; 
укладення загальних комерційних угод; організація навчаль-
них семінарів на актуальні теми; організація консалтингової 
допомоги; спільна участь у різних виставках, фестивалях і по-
казах мод для населення і потенційних замовників продукції; 
організація постійного обміну досвідом; створення загальної 
торговельної марки і знаку якості; створення регіонального 
центру моди; створення сучасної системи комунікацій як між 
учасниками кластера, так і для інформування внутрішнього та 
світового ринка про продукцію кластера. 

розвиток кластера легкої промисловості (швейного клас-
тера) сприяв створенню близько 3 тис. нових робочих місць 
[1, ст. 2]. Сьогодні на ринки м. Хмельницький надходить 75 % 
продукції кластера. можна сподіватися, що кількість класте-
рів та їх потенціал в легкій промисловості буде зростати.

Зокрема, є можливість і потреба створення льняного 
кластера в поліських областях. до складу такого кластера, 
безумовно, повинні входити сільськогосподарські підприєм-
ства, для вирішення проблеми сировини, яка сьогодні є най-
більш актуальною в цій підгалузі, адже в останнє десятиріччя 
посівні площі льону-довгунця скоротилися в 7,5 рази. Саме 
тому занепали льонозаводи, яких на поліссі нараховувалося 
близько 40 загальною потужністю 100 – 120 тис. т. волокна за 
рік. деякі заводи вже зараз самостійно намагаються рухатися 
в напрямі створення кооперативних зв'язків. так, наприклад, 
Ємільчинський льонозавод для вирішення сировинної про-
блеми співпрацює з сільськогосподарськими підприємства-
ми, надаючи їм мінеральні добрива, насіння льону, виконую-
чи посівні роботи тощо. крім того, в цьому регіоні розміщені 
два великих льонокомбінати у містах рівне та житомир, за-
гальна потужність яких 100 млн кв. м. тканин технічного та по-
бутового призначення. регіон має виробничі потужності, що 
здатні переробити всю вироблену в країні лляну сировину, 
а також має достатньо високий науково-технічний потенці-
ал галузевої та вузівської науки. Значний ринок споживання 
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продукції з льону обумовлений тим, що вона застосовується 
в текстильній, легкій, медичній, машинобудівній, будівельній 
галузях, а також торгівлі та сфері послуг. у попередні роки 
80% виробленого в україні волокна експортувалося в росію, 
країни Балтії, великобританію, італію, угорщину, сьогодні 
майже весь цей ринок втрачено. для відновлення втрачених 
позицій є можливість залучення нових технологій, розро-
блених вітчизняними вченими. Зокрема, існує національна 
промислова технологія переробки не тільки довгого, а й ко-
роткого волокна з одержанням котоніну на базі модернізації 
прядильного та ткацького обладнання. Широке використан-
ня лляного котоніну у виробництві дає можливість скоротити 
закупівлю бавовни та значно знизити стратегічну й фінансову 
залежність україни від її імпорту [3, с. 159]. 

Збереження існуючої моделі розвитку промислового 
сектору україни з орієнтацією на низькотехнологічні вироб-
ництво та експорт може призвести до подальшого нарощу-
вання технологічного відставання від розвинутих країн та 
зниження конкурентних позицій національної економіки. 
тому сьогодні являється важливою державна стратегія ін-
новаційного розвитку промислових підприємств україни. 
пріоритетним завданням державної політики на сучасному 
етапі є здійснення комплексу заходів щодо збалансованого 
розвитку усіх підсистем національної інноваційної системи, 
підтримки інноваційної активності вітчизняних суб'єктів гос-
подарювання на всіх стадіях інноваційного процесу, стиму-
лювання попиту на результати наукових досліджень і розро-
бок, кваліфікований персонал, створення сприятливих умов 
для виробництва інноваційної продукції з високим рівнем 
доданої вартості [8].

державна політика підтримки розвитку інноваційних 
кластерів полягає у: 

розробленні та затвердженні законодавчої та  �
нормативно-правової бази;
сприянні розвитку інноваційної інфраструктури,  �
створенні або призначенні організацій, відповідаль-
них за реалізацію кластерної політики держави;
розробленні ефективних механізмів взаємодії про- �
мислових підприємств, науково-дослідних, освітніх 
організацій та органів державної влади, у т. ч. через 
систему електронного урядування та створення 
онлайн-послуг;
здійсненні досліджень перспектив розвитку класте- �
рів та розробленні на їхній основі кластерних про-
грам та системи оцінювання результатів функціону-
вання кластерів.

Заходи стимулювання інноваційного розвитку легкої 
промисловості україни [6, ст. 65]: 

1. податковим кодексом запроваджено терміном на 
10 років звільнення від оподаткування прибутку 
підприємств легкої промисловості, які виготовля-

ють продукцію на внутрішній ринок, для нарощу-
вання виробництва та стимулюванню вітчизняних 
виробників здійснювати переорієнтацію з даваль-
ницької схеми роботи на виробництво товарів для 
внутрішнього ринку. 

2. З метою розв'язання системних галузевих про-
блем та стимулювання інноваційної діяльності 
у  легкій промисловості розроблено комплекс 
пропозицій, що увійшли до програмних докумен-
тів: стратегія інноваційного розвитку україни на 
2010 – 2020  роки в умовах глобальних викликів; 
концепція розвитку національної інноваційної 
системи; державної програми економічного і со-
ціального розвитку україни на 2011 рік, 2012 рік 
та перспективи до 2015 року; державної цільової 
програми імпортозаміщення; державної цільової 
економічної програми розвитку інвестиційної ді-
яльності на 2011 – 2015 рр. 

таким чином, в легкій промисловості україни є перспек-
тиви виходу з кризового стану в інноваційній діяльності за-
вдяки кластерізації. для пожвавлення цього процесу необ-
хідна державна структура розвитку підприємств легкої про-
мисловості.

Висновок. 
Світовий досвід підтверджує, що об'єднання зусиль під-

приємств у зазначених напрямах можна здійснювати, зокре-
ма, за географічним принципом у формі організації кластерів. 
у сучасній світовій економіці вони посідають домінуючі по-
зиції, порівняно з ізольованими підприємствами чи галузями, 
оскільки участь в їхній діяльності створює певні конкурентні 
переваги для учасників. 

 переваги кластерної моделі організації діяльності на-
ціональних підприємств легкої промисловості з урахуван-
ням можливості виходу та закріплення на зовнішніх ринках 
є очевидними. при цьому довготермінова стратегія розви-
тку кластерів легкої промисловості повинна визначатися 
в  тісному контакті органів державної влади та ключових під-
приємств промислового бізнесу. тому важливим аспектами 
є розробка та вдосконалення законодавчої бази організації 
кластерів легкої промисловості в україні, становлення сис-
теми навчання і підготовки спеціалістів зі створення і впро-
вадження кластерної моделі у сфері легкої промисловості 
з  урахуванням потреб та перспектив розвитку регіонів, а та-
кож створення системи навчання і перекваліфікації фахівців 
для роботи на підприємствах у рамках кластерів легкої про-
мисловості.

перспективи подальших наукових досліджень поляга-
ють у розробці організаційно-економічного механізму фор-
мування та державної підтримки кластерів легкої промисло-
вості.
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