
Розділ 8

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

8.1. Загальна характеристика легкої промисловості

Галузева структура легкої промисловості

        Текстильна

Лляна Вовняна

Бавовняна              Шовкова

Шкіряна
Галантерейна

Швейна

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Легка промисловість як галузь великої індустрії була створена у другій по-
ловині ХVІII ст. Технічний прогрес в одній з найдавніших галузей легкої проми-
словості – у текстильній – розпочинається від великих винаходів ХVIII ст., які 
створили базу для переходу текстильної промисловості зі стадії мануфактури у 
стадію великої машинної індустрії. Швидке зростання кількості галузей легкої 
промисловості розпочалося у ХІХ ст., коли панські фабрики стали витіснятися 
капіталістичними. Розвиток легкої промисловості стримувався слабким розвит-
ком сировинної бази, а також відсутністю машинобудування.

Шляхи вдосконалення розвитку легкої промисловості: підвищення якості, 
збільшення кількості, розширення асортименту продукції за рахунок розвитку 
відповідних галузей на новій основі, а саме: приватизації промисловості з метою 
заповнення споживчого ринку, створення галузі виробництва нового професій-
ного обладнання, а також для сфери послуг населенню. 

За рахунок скорочення обігу капіталу в цій галузі можливе створення умов 
для прискорення розвитку всієї економіки країни.

Товарів народного споживання надходить на внутрішній ринок менше, ніж 
їх виробляють в Україні, оскільки з метою подальшого завоювання ринків збуту 
і розширення обсягів виробництва експортної конкурентоспроможної продукції 
урядом дозволено збільшити експорт до 30 % виробленого в Україні взуття, одя-
гу, трикотажних виробів та ін. Серед галузей виробництва непродовольчих това-
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рів однією з важливих є легка промисловість, яка забезпечує населення тканина-
ми, одягом, взуттям тощо, а промисловість – технічними тканинами.

Виробничий потенціал легкої та текстильної промисловості України надав 
можливість виготовляти 11,3 м2 тканин, 5,6 пари панчішно-шкарпеткових виро-
бів, 2,9 шт. трикотажних виробів, 2,0 пари взуття на людину в рік.

У галузі легкої промисловості налічується 483 виробничих підприємства. 
Проте значні потенційні можливості галузі використовуються недостатньо. З 
цього випливають: значне недопостачання сировини за міждержавними угодами 
з країнами СНД, практично припинені імпортні поставки, які щороку становили 
500 млн. дол. США. Отримано лише 41,9 тис. т бавовни замість 77 тис. т. Поста-
вляється менше хімічних ниток і волокна, шубно-хутрової сировини, каучуків, 
синтетичних латексів, барвників. Підприємства в основному працюють на дава-
льницькій сировині, щоб не простоювати, що призведе до збіднення українсько-
го ринку товарів. До того ж держави-монополісти – постачальники основних 
видів сировини в Україну –  постійно підвищують ціни на них, унаслідок чого з 
1993 р. до 1995 р. вартість продукції легкої промисловості зросла від 26 до 77 
разів. Перед легкою промисловістю поставлено нову задачу – формувати і розмі-
щувати державні замовлення і контракти та координувати діяльність підпри-
ємств, пов’язану з виконанням цього завдання, а також виробляти цільові про-
грами перспективного розвитку нових видів сировини, збалансованого розвитку 
підгалузей. У розроблених проектах програм розвитку легкої промисловості пе-
редбачено розширити сировинну базу та ліквідувати диспропорції в окремих 
підгалузях, розвивати машинобудування для легкої промисловості, механізм 
відновлення кооперативних зв’язків із країнами СНД.

У зв’язку із значними можливостями забезпечення потреб України влас-
ним льонокомбінатом доцільно прискорити будівництво Самбірського льоно-
комбінату для випуску льняних тканин. Випущено першу продукцію для про-
мисловості на основі конверсії окремих підприємств військово-промислового 
комплексу. Xімічна промисловість України має можливість зараз використову-
вати власні потужності для виробництва синтетичної шкіри, клею, підошв, хі-
мічних ниток і волокон, капролактаму, необхідного для виробництва ниток та 
пряжі. Слід організувати виробництво поліуретанових композицій для взуттє-
вої галузі, які досі імпортували. Розміщення легкої промисловості вигідно по-
єднується з розміщенням важкої промисловості. Оскільки у виробництві пред-
метів споживання зайняті здебільшого жінки, а у важкій – чоловіки, при будів-
ництві нових підприємств, крім капітальних витрат, слід враховувати витрати 
на соціальну інфраструктуру. Легка промисловість тісно пов’язана із сільським 
господарством на стадіях первинної обробки сировини та з машинобудуванням 
і хімічною промисловістю, які постачають їй устаткування, барвники. У розмі-
щенні хімічної промисловості відбулися зміни, зумовлені фактичною ліквідаці-
єю зв’язків між сировинними районами виробництва. Вовняне, бавовняне, шов-
кове, трикотажне виробництво орієнтується на сировину і споживача, взуттєве 
і швейне – на споживача, льняне – на сировину. У легкій промисловості найбі-
льшою підгалуззю є текстильна, до якої належить первинна обробка текстиль-
ної сировини, потім бавовняна, льняна, вовняна, шовкова, нетканих матеріалів, 
конопледжутова, сітков’язальна, текстильно-галантерейна, трикотажна, валяль-
но-повстяна підгалузь.
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Таблиця 8.1.1 
Індекси промислового виробництва легкої промисловості 

(у відсотках до попереднього року)

Таблиця 8.1.2
Виробництво основних видів промислової продукції за 2003-2005 роки

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Легка промисловість: 136,4 113,8 100,4 104,0 113,6 100,3 98,1

– текстильна промисловість   
   та пошиття одягу

139,8 114,7 101,1 102,9 114,0 102,6 95,2

– виробництво шкіри 
   та шкіряного взуття

124,6 110,3 97,9 107,5 112,5 91,9 110,3

2003 2004 2005 

Тканини, млн. кв. м 76,3 108 114

Вироби панчішно-шкарпеткові трикотажні 
машинного чи ручного в’язання, млн. пар

43,3 51,4 55,5

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

6324 5029 4964

Одяг верхній трикотажний, тис. шт. 3803 4666 4452

Трикотаж спідній, млн. шт. 18,8 25,6 26,8

Взуття, млн. пар. 20,2 21,7 20,8
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