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Абревіатури
CAGR сукупний середньорічний темп приросту;
CMT модель виробництва, коли покупець бере на себе купівлю й доставку тканин до
підприємства, сплачує фабриці за пошиття, оздоблення і виробництво готових товарів, які в
подальшому відправляються йому (толінг або «давальницька схема»);
CRM управління відносинами із клієнтом – програмне забезпечення;
DCFTA Поглиблена і всеосяжна зона вільної торгівлі;
ЄБРР Європейський банк реконструкції та розвитку;
ЄС
Європейський Союз;
FOB
франко-борт; також може стосуватися виробництва повного циклу;
FTA
Угода про вільну торгівлю або Зона вільної торгівлі;
QR
швидкий відгук (реагування);
ППТ
правила походження товару;
SWOT аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та ризиків;
ПДВ податок на додану вартість;
ЗКП
запаси керовані постачальником;
WRAP Міжнародний стандарт з відповідального акредитованого виробництва.
Примітка: У випадках, коли цей документ посилається на Національні асоціації
товаровиробників, ці посилання стосуються таких організацій:
o «Укрлегпром» – Українська асоціація підприємств легкої промисловості;
o Globus Fashion Ukraine – Національне галузеве партнерство в легкій промисловості
України;
o Ліга виробників взуття, шкіргалантереї, хутряних виробів і шкіряних товарів
(«Укршкірвзуттяпром»);
o Українська асоціація підприємств шкіряної галузі;
o Оргкомітет UFW-Ukraine Fashion Week.
Інші торгові та галузеві асоціації можуть вже існувати або можуть лише створюватися на
момент впровадження дорожньої карти. Вони будуть вважатися включеними при будь-якому
посиланні на Національні асоціації товаровиробників.
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Резюме
J.E. Austin Associates, Inc. (JAA) здійснила розробку Дорожньої карти розвитку галузей виробництва
одягу та взуття в Україні в рамках ініціативи EU4Business та за підтримки ЄБРР. Метою Дорожньої
карти є надання конкретних рекомендацій щодо шляхів розвитку і процвітання галузей протягом
наступних трьох років. Погляди автора, викладені в цій публікації, не обов’язково відображають думку
ЄБРР чи ЄС.
Для підготовки цієї дорожньої карти команда проекту під керівництвом Муси Рубіна разом із Тарасом
Ткаченком, обоє консультанти JAA, відвідала протягом вересня 2017 р. та взяла інтерв’ю у 40 різних
зацікавлених представників галузей, в тому числі виробників, навчальних інститутів, дизайнерів,
підприємств роздрібної торгівлі, державних службовців та Національних торгових асоціацій. В
результаті цих зустрічей вони сформували низку рекомендацій у вигляді Дорожньої карти, яка була
представлена учасникам галузей 25 жовтня 2017 року. В цьому звіті описано Дорожню карту,
складену на основі вихідних рекомендацій та коментарів і відгуків, отриманих в ході жовтневої
зустрічі.
Автори Дорожньої карти рекомендують створити конкурентоспроможні ланцюги постачання одягу та
взуття. Ланцюги постачання одягу та взуття конкурують за чотирма напрямками:
•
•
•
•

ціна – ціна з точки зору покупця;
якість – перевага, через яку споживач сприймає продукт;
реакція – це і швидкість, і гарантія доставки;
продукт – в межах поняття продукту, розглядаються три інших величини:
o вид продукту;
o розмір замовлення чи партії;
o різноманітність продукції та гнучкість при задоволенні конкретних вимог покупців.

Українські виробники одягу та взуття можуть бути конкурентоспроможними як на внутрішньому, так і
на міжнародному рівнях. Географічна близькість до Європи та укладена угода про ПВЗВТ з ЄС дають
Україні явну перевагу перед виробниками в Центральній Азії та на Далекому Сході з точки зору
реагування. Заробітна плата є конкурентною з ЄС та іншими постачальниками-конкурентами, такими
як Туреччина та Туніс, що дає Україні потенційну перевагу. Проте продуктивність низька. Підвищення
продуктивності є ключовим фактором для забезпечення цінової конкуренції галузей. Також Україна
має добре розвинену та вишукану індустрію дизайну та моди, представники якої вміють розробляти
унікальну та якісну продукцію.
В Дорожній карті запропоновано три основні напрямки дій:
•
•
•

підвищення продуктивності підприємства;
покращення вітчизняного і міжнародного маркетингу та представлення і репутації України на
внутрішньому та міжнародному рівнях;
сприяння інвестиціям у виробництво одягу, текстилю, шкіри та взуття. Особливо корисними
будуть інвестиції з країн з розвиненими виробничими можливостями, такими як: Китай,
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Тайвань, Пакистан, Індія та Туреччина для одягу широкого вжитку. Для більш технічних
продуктів об’єктом уваги можуть бути такі країни, як Німеччина та США1.
В українській швейній та взуттєвій промисловості переважають малі фірми, що працюють за
низькорентабельною давальницькою схемою. Дорожня карта рекомендує переходити до
виробництва повного циклу. Це підвищить прибуток і допоможе відокремити виробничу частину
ланцюга поставок від цінової конкуренції, оскільки зросте внутрішня заробітна плата.
Серед експортних ринків в першу чергу слід звернути увагу на Східну Європу, країни Балтії та Білорусь.
З цим досвідом можна буде продовжувати вихід на інші експортні ринки.
Малі фірми можуть бути конкурентоспроможними за рахунок швидкої і надійної доставки невеликих
замовлень різноманітного асортименту. Співпрацюючи разом із сектором моди та дизайну, українські
виробники можуть випускати унікальний продукт високої якості. Це відкриває важливі ринки в ЄС та
регіоні, які зараз зростають та передбачають високі прибутки.
Розвиток інвестицій у вітчизняне виробництво тканин та шкіри, що допоможе забезпечити швидке
реагування на замовлення європейських ринків, суттєво стимулює експорт. Сировина з ЄС дорожча, а
матеріали, що не походять з ЄС або України, не дають право скористатися ПВЗВТ, тому одяг та взуття,
виготовлені з імпортного матеріалу, не можуть конкурувати за ціною.
Експортери одягу та взуття повинні дотримуватися стандартів ЄС щодо маркування, вмісту та безпеки.
Крім того, фабрики повинні відповідати визнаним стандартам соціальної відповідальності. Україні,
врешті-решт, доведеться мати лабораторії, сертифіковані відповідно до міжнародних стандартів, щоб
забезпечити відповідність виробництва та експорту встановленим стандартам.
Людські ресурси є однією з основних проблем для галузей: старіння робочої сили, міграційний тиск та
брак підготовлених менеджерів – все це виклики для галузей. Для їх вирішення Дорожня карта
пропонує:
•
•

•

змінити ситуацію, де існує одночасно дві системи оподаткування, щоб усі фірми конкурували
на рівних умовах щодо праці;
впровадити конкретно орієнтовані програми професійної підготовки, які будуть розвивати
навички, необхідні для галузей. Це також дасть молодим працівникам бачення можливості
кар’єрного зростання;
розглянути можливість найму іноземної робочої сили для покриття дефіциту кадрів.

Фінансування - це хронічна проблема для галузей, як і оборотний капітал. Судова система не
забезпечує ефективного стягнення боргів. Дорожня карта пропонує:
•
•

впровадження ефективного лізингового фінансування на придбання обладнання, щоб
виключити потребу забезпечення кредиту майном;
економічний факторинг дебіторської заборгованості для покращення оборотного капіталу
виробників;

1

Сирійські виробники текстилю, які змушені були закрити своє виробництво, також шукають можливості для його
перезапуску в нових країнах
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Багато важливих змін та реалізацій, передбачених цією Дорожньою картою, будуть виконуватися
окремими фірмами. Створення місцевих кластерів виробництва одягу та взуття – це відмінний спосіб
для галузей та окремих фірм розвивати конкурентоспроможні ланцюги постачання та просувати їх на
ринку. Місцеві кластери можуть зосередитися на можливостях та вимогах місцевої галузі. Маркетинг
може бути більш цілеспрямованим. Професійна підготовка може бути адаптована до місцевих вимог.
Відвідування виставок в рамках кластера є дуже ефективним, особливо при впровадженні нових
джерел постачання. Стимулювання інвестицій також є більш ефективним на місцевому рівні, оскільки
інвестори можуть бути орієнтовані на конкретні інвестиційні пропозиції.
У будь-якій країні світу, де успішно працюють галузі одягу або взуття, вони мають повну підтримку
уряду. Це означає, що уряду потрібно буде розглянути ці галузі як пріоритет розвитку та впровадити
політику, яка заохочує інвестиції, виробництво, внутрішнє споживання та експорт. Уряд повинен
допомагати промисловості у сферах освіти та професійної підготовки, оподаткування, митного
регулювання, боротьби з контрабандою, фінансуванням та покращенням іміджу України. Зокрема,
деякі з головних пріоритетних сфер державного співробітництва:
•
•
•

•

вжиття заходів для виведення продукції з тіні;
вирішення проблеми контрабанди, недооціненого імпорту та вживаного одягу;
проведення переговорів щодо укладення угод про вільну торгівлю з Туреччиною та Ізраїлем,
щоб дозволити імпорт шкіри та тканини з цих країн в рамках Пан-Євро-Мед, для отримання
преференційного статусу походження Євро-1;
робота з усунення проблем при отриманні сертифікатів Євро-1 через формулювання
протоколу ПВЗВТ з ЄС.

На завершення, в планах, передбачених Дорожньою картою для українських галузей виробництва
одягу та взуття, розвивати конкурентоспроможні ланцюги поставок на внутрішньому та
міжнародному ринках.
Цільовою
стратегією
української
промисловості
має
стати
перетворення
її
у
конкурентоспроможного постачальника одягу та взуття середнього та високого класу.
Промисловість зможе швидко та надійно реагувати на зміни потреб покупців, обслуговуючи ринки
швидкої моди і задовольняючи потреби сезонних поповнень на традиційних сезонних ринках. Крім
того, зможе і надалі розвиватися онлайн торгівля. Малі та середні фірми, що спеціалізуються на
відносно вузькому асортименті, вироблятимуть товари із великою різноманітністю стилів
невеликими замовленнями.
Безумовно, можливі також й інші конкурентні стратегії, і на них слід звернути увагу, якщо фірма
вважає, що альтернативні шляхи можуть бути успішними.
У цьому звіті представлена Дорожня карта розвитку галузей виробництва одягу та взуття в Україні та
план дій її впровадження. Далі ми приводимо аналіз міжнародних та вітчизняних тенденцій на ринку
одягу та взуття. Наступний розділ присвячено спостереженням команди проекту щодо сучасної
ситуації в секторах виробництва одягу, взуття, моди та дизайну в Україні.
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Дорожня карта

Концепція розвитку, запропонована в дорожній карті, опирається на конкурентний потенціал галузей
на внутрішньому, регіональному та міжнародному ринках.
Конкурентний потенціал в галузях виробництва одягу та взуття формується за чотирма напрямами
конкуренції:
•
•
•
•

ціна – ціна з точки зору покупця, включаючи логістичні витрати, витрати на розробку продукту,
митні збори та витрати на виробництво;
якість – сприйняття споживачами відносної переваги продукту;
швидкість відгуку – час між моментом розміщенням замовлення та моментом доставки
виконаного замовлення, А ТАКОЖ гарантія доставки у встановлений час;
продукт – різноманітність продукції, гнучкість2 та розміри замовлення – це елементи
конкуренції між товарами.

Ці напрями, однак, перекриваються та взаємодіють. Наприклад, із підвищенням якості, ціни також
зазвичай зростають. З іншого боку, стратегія підвищення якості може бути поєднана із забезпеченням
більш конкурентної ціни при вищому рівні якості.
Команда проекту вважає, що підхід, який передбачає створення місцевих кластерів, може сприяти
підвищенню конкурентоспроможності галузей. Кластери – група географічно пов’язаних підприємств,
постачальників та установ, що працюють в одній сфері. Такі кластери в даний час створюються та
розвиваються в декількох містах, серед яких Львів, Харків та Хмельницький.
Кластерний підхід дозволяє окремим кластерам розробляти власні стратегії, на відміну від того, коли
в цілих галузях виробництва одягу та взуття створюються єдині національні стратегії. Такі стратегії
можуть бути вузько цільовими, виходячи із локальних навичок, ресурсів та інтересів.
Не менш важливим є те, що кластер може розробляти конкретні плани дій для реалізації обраної
стратегії. Кластер може співпрацювати з місцевими навчальними закладами з метою розробки
конкретних необхідних програм з підготовки технічних та управлінських кадрів для галузі. Дуальна
система підготовки (див. 1.2.3 «Підвищення продуктивності фабрики»), при якій переважна частина
навчання відбувається на підприємстві, може бути ефективно впроваджена на місцевому та
регіональному рівнях. Витрати на купівлю дорогого обладнання можуть бути об’єднані та розподілені.
Місцеві кластери можуть визначати, який конкретний вид тканини, шкіри, виробництва взуття або
одягу необхідні для підвищення конкурентоспроможності ланцюга постачання.
Кластери також можуть розробляти маркетингові підходи, спрямовані на ті ніші та клієнтів, які бажає
розвивати кластер. Це також дозволить створювати промо-матеріали та відвідувати конкретні місцеві
та міжнародні виставки більш ефективно, зосереджуючись на конкретній цілі.
Стимуляція інвестицій буде особливо ефективною, якщо вона буде здійснюватися місцевими
кластерами, а не на національному рівні. Місцеві кластери можуть також визначати конкретних

2

Гнучкий виробник – виробник, який вироблятиме той товар, який хоче клієнт, а не застрягне у вузькому асортименті товарів чи навіть
варіацій одного типу товару. Виробники вибирають бути менш гнучкими для досягнення високої ефективності у тому, що вони роблять, і
можливості пропонувати нижчу ціну.
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інвесторів до яких варто звернутися, виходячи із необхідного типу виробництва. Вони можуть
підготувати техніко-економічні дослідження для потенційних інвесторів, в яких буде враховано
місцеві вимоги, місцеві ресурси та конкретні ринки, на які націлений кластер. Місцеві муніципалітети
та обласні адміністрації можуть пропонувати ресурси та пільгові умови потенційним інвесторам, що
відповідають конкретним вимогам того типу інвестицій, які стимулює кластер.
Підхід, який передбачає створення місцевих кластерів, забезпечить цілеспрямований розвиток
конкурентоспроможних місцевих та міжнародних ланцюгів постачання ефективніше, ніж
загальнонаціональний підхід. Україна – велика і різноманітна країна. Навряд чи для всієї країни
спрацює єдиний підхід.

1.1 Конкурентний потенціал
Цінова конкуренція – українська промисловість має потенціал для цінової конкуренції. Порівняно з
іншими країнами регіону заробітна плата тут низька. Однак, промисловість повинна підвищити свою
продуктивність.
Важливою істотною перевагою є безмитний доступ до ринків ЄС та інших країн регіону. Ця перевага
дещо послаблюється правилами походження Євро-1, які вимагають використання тканин з
вітчизняних джерел або джерел ЄС. В результаті, недорогі тканини з Азії не можуть використовуватися
у виробництві товарів для безмитного ввезення в ЄС.
До недавнього часу тканина та шкіра з Туреччини, іншого головного джерела сировини, що не є ЄС,
також були не відповідними за правилами походження Євро-1. Однак, нещодавня угода Пан-ЄвроМед з Євросоюзом, починаючи з 2018 року, після ратифікації країнами-членами, дозволяє
українським виробникам використовувати турецьку текстильну та шкіряну сировину для отримання
продукції, що відповідає вимогам за Євро-1 3. Це ще більше розширює асортимент продукції, яку може
запропонувати українська промисловість європейським споживачам за конкурентними цінами.
Ще однією можливістю для забезпечення цінової конкуренції є використання європейської тканини та
шкіри, головним чином з Італії – для виготовлення високоякісних виробів, з Німеччини – технічні
тканини, а з Польщі – тканини середнього класу. Сьогодні ряд українських виробників використовує ці
тканини для виробництва товарів для європейських споживачів на основі давальницької схеми.
Перейшовши до виробництва повного циклу, ці виробники зможуть запропонувати європейським
споживачам нижчу загальну собівартість продукції та кращу ціну.
Необхідно також врахувати певні труднощі, що можуть виникнути в українського виробника взуття та
одягу, який для отримання сертифікату Євро-1 має надати підтвердження, що на використані
матеріали було сплачено мито при їх імпорту.

3

Для цього Україні буде необхідно ухвалити відповідне законодавство та укласти з Туреччиною угоду про ЗВТ. Туреччина є
найважливішим партнером. Ізраїль також є потенційним джерелом постачання високоякісних тканин, з яким Україна веде
переговори про ЗВТ. Єгипет та Марокко – також потенційні джерела тканин, і Україна може в кінцевому підсумку також
розглядати можливість укладення з ними угоди про ЗВТ.
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Конкуренція за якістю 4. Ціллю в конкурентній боротьбі за якість є можливість запропонувати таку саму
якість за нижчою ціною або кращу якість за тією ж ціною. Загалом, коли зростає рівень якості, обсяги
замовлення, як правило, зменшуються. Маржа з одиниці товару, однак, має тенденцію зростати
разом із рівнем якості.
Більшість підприємств-виробників взуття та одягу, на яких побувала команда проекту, зосереджували
увагу на середньому рівні якості. Ці галузі мають потенціал для досягнення вищого рівня якості,
особливо після певного вдосконалення технологій та інтеграції сектора моди та дизайну у виробничий
сектор.
Просуватися в гору по шкалі якості означає виробляти продукцію, яку споживачі сприймають як
продукцію вищої якості. Цю шкалу
можна пояснити через тип продавців,
що пропонують продукцію:
•

•

•

•

•

•

базар – найнижча якість: ціновий
діапазон від € 2 до 20; ніякого
брендингу;
мережі Wal-Mart та інші – нижча
середня якість: ціновий діапазон
від € 20 до 120; обмежений або
відсутній брендинг;
середній рівень – монобрендові
магазини, мережі: ціновий
діапазон від € 50 до 200;
верхній середній рівень – менш
відомі монобрендові магазини,
незалежні бутики; універмаги:
ціновий діапазон від € 100 до
500;
прет-а-порте – якість високого
класу: діапазон цін від € 120 до
1000; ексклюзивні дизайнерські
бренди, дизайнерські магазини,
незалежні бутики;
от-кутюр – діапазон цін: € 1000 +;
ексклюзивні світові дизайнери та
бренди.

Швидке реагування: сучасна стратегія для
виробництва одягу

Швидке реагування (ШР) – це стратегія, яка широко
використовується у галузях виробництва одягу та взуття
широкого вжитку, а також інших споживчих товарів. Вона була
сформульована у 1980-х роках і почала широко
застосовуватися в 1990-х роках після того, як пілотні
дослідження у Сполучених Штатах показали переваги для всіх
учасників ланцюга постачання одягу. Стратегія зводиться до
трьох речей:
• Стратегічні альянси серед роздрібних продавців,
виробників текстилю та одягу та постачальників
волокна
• Використання споживчого попиту для проведення
продукції через існуючі канали, а не вштовхування
товарів споживачеві
• Тактика швидшого просування товарів та інформації
через ланцюг постачання та, таким чином, скорочення
товарно-матеріальних запасів
Ключовими бізнес-процесами та технологіями для реалізації
Швидкого реагування є:
• Електронний обмін даними, який переважно
здійснюється через Інтернет
• Запаси керовані постачальником
• Вдосконалена технологія логістики, включаючи
штрих-кодування продуктів і коробок
Текстовий блок 1: Швидке реагування

Оскільки більшість виробників одягу та взуття – малі фірми, вдалою стратегією для них було б
поступово просуватися в гору по шкалі якості, при цьому розміри замовлень, як правило, будуть
менші. Щоб бути конкурентоспроможними, виробникам слід використати перевагу нижчих витрат на

4

«Якість» в даному випадку не означає відповідність технічним специфікаціям, яка автоматично вважається 100%. Це скоріше стосується
умовного сприйняття споживачами відносної переваги одного продукту над іншим. Зовнішній вигляд, брендинг, унікальність, упаковка та
навіть ціноутворення впливають на сприйняття споживачем.
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виробництво та розробку продукції. Таким чином, галузь зможе боротись за вищу маржу на одиницю
товару, а не за отримання більшої маржі завдяки більшим обсягам. Ця стратегія дозволяє малим
виробникам підвищити рентабельність.
При орієнтації на ринки низькоякісних товарів, галузям доведеться суттєво підвищити свою
продуктивність та мати можливість запропонувати ціни нижчі, ніж у конкуруючого імпортного товару
на внутрішніх ринках, чи у інших товарів, що пропонують інші країни-експортери на міжнародних
ринках. І хоча окремі фірми можуть спробувати цей спосіб, однак команда проекту не вважає це
виграшною стратегією для даної промисловості в цілому.
Одним із напрямків, де орієнтація на масовий ринок може бути успішною, це пропозиція сезонного
поповнення товарів економ класу і навіть середнього сегменту. На деяких масових ринках покупці
роблять замовлення для наповнення початкового складського запасу у постачальника із Далекого
Сходу з низькою швидкістю реагування та низькою вартістю. Протягом сезону, однак, покупцеві
необхідно буде поповнити роздрібні точки, товаром, який фактично продається. Це важко
забезпечити, коли доставка товару займає досить тривалий час. В результаті, покупці воліють робити
сезонні поповнення у географічно близьких постачальників. Ці постачальники повинні мати
можливість швидко реагувати та відправляти невеликі партії товарів, бажано із великим вибором
кольорів та розмірів. Така схема відповідає реалізації стратегії швидкого реагування (див. Текстовий
блок 1: Швидке реагування).

Запаси керовані постачальником
Запаси керовані постачальником (ЗКП) – це складна
система управління запасами та відправленнями
поповнень. Клієнт не надсилає замовлень своїм
постачальникам, а ділиться з постачальником своїм
прогнозом передбачуваних продажів або споживання, та
звітами про фактичні продажі або споживання.
Постачальник використовує ці дані, щоб підрахувати, який
запас товару наявний у клієнта, і скільки йому потрібно
мати, щоб забезпечити прогнозоване споживання або
продаж між поточною та наступною партією. Постачальник
надсилає партії з поповненням на основі цього розрахунку.
Основними відмінностями між цим процесом і
традиційною діловою практикою є:
• Постачальник відповідає за забезпечення наявності
запасів клієнтів;
• Рівень запасів базується на прогнозованому обсязі
майбутнього продажу та з часом може
змінюватися;
• Обсяг товарних запасів клієнтів нижчий, тому що
клієнт частіше отримує партії товарів, які більш
точно відповідають його реальним потребам
Згідно із дослідженнями, що проводилися на початку 1990х років, ЗКП сприяла зниженню обсягів товарних запасів на
25-50%.

Найкращим способом реалізації цієї
стратегії є розробка відносин з клієнтами,
де запасами керують постачальники (ЗКП).
Це система, в якій роздрібний продавець
надсилає інформацію про фактичні
закупівлі, а постачальник розраховує та
відправляє партії товару, не отримуючи від
продавця конкретних замовлень на кожне
окреме відправлення. Це дуже складні
ділові механізми, вони вже давно
використовуються на розвинених ринках
для різних споживчих товарів, включаючи
одяг та взуття (див. Текстовий блок 2:
Запаси керовані постачальником).
Конкуренція за швидкістю реагування –
географічне розташування України та
добрий транспортний зв’язок з Європою
дають галузям одягу та взуття можливість
бути дуже конкурентоспроможними з т. з.
швидкості виконання замовлення. Однак
конкуренція за швидкістю реагування
вимагає швидкої ТА надійної доставки.
Отже,
для
того,
щоб
бути
конкурентоспроможними за швидкістю

Текстовий блок 2: Запаси керовані постачальником (ЗКП)
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реагування, потрібна хороша внутрішня організація та можливість швидко отримати сировину.
Найменш надійною ланкою в ланцюзі постачання одягу є доставка тканини до столу розкрою. В ідеалі
тканина мала би виготовлятися максимально близько до розкрійних та швейних фабрик. Україна не
має необхідної потужності для виробництва тих обсягів тканини, які потребує швейна галузь.
Аналогічне зауваження можна зробити і щодо взуттєвої промисловості, де вітчизняні шкіряні заводи
не завжди спроможні швидко забезпечити обсяги та асортимент шкіри, необхідної для взуттєвої
промисловості.
Одним із виходів для швейної галузі є розвиток потужності виробництва текстилю для тих ринків, де
необхідне швидке реагування 5:
•

•

•

бренди швидкої моди та роздрібні торгові компанії, такі як Zara, Old Navy та H&M. Україна
може розвинути ланцюг постачання з низькою вартістю, вищою якістю та надзвичайно
швидким реагуванням для цього сегменту ринку, якщо потужність вітчизняної текстильної
промисловості зосередити на обслуговуванні цього ринку. Аналогічним чином, вітчизняна
шкіряна промисловість, орієнтована на продукти швидкої моди, може розвинути
конкурентоспроможні ланцюги постачання для взуття. Українським шкірзаводам для цього
необхідно розвивати, зокрема, виробництво кольорової шкіри;
сезонні поповнення товарів (див. також дискусію щодо ЗКП у розділі «Цінова конкуренція»).
Сьогодні Туреччина, Польща, Марокко, Єгипет та Туніс є важливими постачальниками для
потреб сезонного поповнення товарів на ринках ЄС. Серед цієї групи Туніс та Туреччина
вважаються високоякісними постачальниками. В Тунісі немає вітчизняного виробництва
текстилю, а заробітна плата в Туреччині вища, ніж в Україні. Таким чином, Україна може стати
важливим конкурентом за швидкістю реагування на попит сезонного поповнення товару,
особливо, якщо їй вдасться розвинути вітчизняне виробництво тканин для обслуговування
саме цього ланцюга постачання. Українські виробники взуття, при наявності шкіри, спроможні
швидко виконати додаткове замовлення і за два тижні поставити продукцію на ринок ЄС;
онлайн-ринок. Цей ринок розвивається і швидко змінюється. Роздрібна торгівля в режимі онлайн вимагає дуже гнучких виробників та здатності дуже швидко реагувати на зміни попиту.
Українці також дуже технічно підковані і можуть займати передній край цього ринку.

Різноманітність продукції, що пропонується он-лайн, може бути причиною труднощів для виробників
тканин та шкіри, які в короткостроковій перспективі не зможуть забезпечити великі обсяги тканини,
необхідні для цього ринку. В даний час велика кількість малих виробників отримують свою сировину з
добре розвинених оптових ринків, що продають імпортну тканину. В процесі розвитку ринку
роздрібної торгівлі он-лайн, виробники тканин або потенційні інвестори можуть зрозуміти, які види
тканин добре продаються, і розглянути можливість інвестування в їх виробництво. Місцеве
виробництво тканини сприятиме створенню онлайн ланцюгів постачань із нижчою вартістю, вищою
якістю та швидшим реагуванням.

5

Дослідження ринку та замовлень від клієнтів дозволять визначити конкретні вимоги до тканин та шкіри для цих ринків.
Види тканин і шкіри, що мають комерційний потенціал, можна також визначити у техніко-економічних обґрунтуваннях,
підготовлених для залучення інвестицій у виробництво тканин та шкіри.
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Конкуренція за швидкістю реагування вимагає добре налагоджених процедур митного оформлення.
Це стосується як імпорту, так і експорту. Незважаючи на те, що корупція часто називається причиною
митних затримок, спостереження команди проекту в інших країнах показують, що часто потреби
галузей виробництва одягу та взуття у швидкому митному оформленні є особливо актуальними. Інша
проблема – утруднена комунікація з боку митниці або низький рівень розуміння зі сторони імпортерів
щодо необхідної документації та процедур. Торгово-промисловості групи та провідні фірми в галузях
повинні відкрито працювати із митницею, щоб забезпечити швидке оформлення імпорту та експорту
для галузей одягу та взуття. Одним із конкретних кроків було б забезпечити присутність фахівця з
виробництва одягу та взуття на митниці, в тих регіонах, де виробляється значна кількість експортної
продукції.
Конкуренція за товарами - Для українських галузей виробництва одягу та взуття важливими є два
аспекти конкуренції за товарами. Перший – це здатність конкурувати із різноманітною унікальною,
добре змодельованою продукцією. Друга – стратегія розміру замовлення.
Різновидність продукції:
Українські галузі мають ряд можливостей бути конкурентоспроможними за різноманітністю продукції.
Однією важливою з таких можливостей є великий потенціал талановитих дизайнерів. Їхній талант
може бути використаний для створення українського брендового продукту або для надання
дизайнерських послуг для закордонних брендів.
Ринок одягу та взуття заповнений виробниками та роздрібними продавцями, які продають приблизно
однакову продукцію. Ринок завжди шукає щось нове, свіже, цікаве та доступне. Це стосується як
швидкої моди, так і традиційних сезонних ринків. Роздрібна торгівля онлайн також створює
конкуренцію на свіжість продукції та нові ідеї. Здатність пропонувати нові товари та стилі та швидко їх
доставляти забезпечить українським галузям виробництва одягу та взуття сильну конкурентну
позицію на ринках жіночого одягу та взуття, дитячого одягу та спортивного одягу, зокрема. До того ж
це дозволить підтримати іншу стратегічну ціль – перехід до вищої маржі та якіснішої продукції.
Для цього потрібен ланцюг постачання, ключові елементи якого вже існують в Україні:
•
•
•

дизайнери працюють із виробниками зразків, які готують зразки для рекламних та
виставкових заходів;
рекламні компанії готують брошури та онлайн-рекламу;
після цього малі виробничі підрозділи швидко готують дрібні замовлення для відправки
покупцям.

Такі ланцюги постачання існують в рамках окремих фірм або як співпраця між різними фірмами.
Ключовим фактором для подальшого розвитку цих ланцюгів постачання є більша відкритість до
європейських та регіональних ринків. Підприємства повинні проводити ефективніші маркетингові
заходи. Фірмам, задіяним в цих ланцюгах постачання, необхідна буде підтримка, щоб мати
можливість відвідувати відповідні торгові виставки. (див. Рис. 1: Потенційний ланцюг постачання –
висока якість, висока маржа).

Україна: дорожня карта розвитку галузей виробництва одягу та взуття

9

Ланцюг постачання для досягнення вищої маржі, продукції
вищої якості
Дизайнери

Виробники
зразків

Рекламні
компанії

Торгові виставки
та онлайн
промоція

Українські виробники
тканин, шкіри,
фурнітури

Виробники одягу та
взуття із швидким
реагуванням

Покупці

Рис. 1: Потенційний ланцюг постачання – Висока якість, висока маржа

Розмір замовлення:
Найбільше підприємство з виготовлення одягу, яке відвідала команда проекту, мало близько 500
працівників. Найменше, крім виробників зразків, мало близько 20 працівників. Штат взуттєвих
компаній був в діапазоні від 5 працівників до максимум близько 2000 працівників. Основна частина
виробничих підприємств у галузях пошиття одягу та взуття є малими підприємствами, із штатом
менше 100 чоловік.
Існує кілька шляхів забезпечення конкурентоздатності малих підприємств. По-перше, підприємства
можуть спеціалізуватися на конкретному асортименті, наприклад, ткані сорочки. Обладнання та
планування фабрики можуть бути спеціалізованими під цей продукт. Персонал стає дуже
кваліфікованим, ефективним і виробляє високоякісний товар. Криві набуття навиків при введенні
нових стилів короткі.
По-друге, менші підприємства можуть дуже швидко реагувати на невеликі замовлення на менше, ніж
100 одиниць одного стилю. Їм не потрібно великих замовлень для заповнення виробничого каналу.
Їхні співробітники, обладнання та планування можуть бути організовані таким чином, щоб
забезпечити ефективне виконання невеликих замовлень. Невеликі замовлення є важливими
елементами у конкуренції за швидкістю реагування на таких ринках, як сезонні поповнення товарів,
швидка мода та роздрібна торгівля онлайн.
Серйозні труднощі для невеликих підприємств виникають на етапі маркетингу та продажу. На
внутрішньому ринку більшість невеликих підприємств залежать від прямого продажу роздрібним
торговцям або торгівлі через оптових посередників. Деякі з них можуть брати участь у місцевих
торгових виставках. Експортний маркетинг для більшості дуже складний. Існує два можливі підходи
до вирішення цієї проблеми:
Місцеві кластери
Першим підходом є створення кластера або групи виробників та дизайнерів одягу та взуття, які разом
із місцевою радою працюють над представленням місцевого регіону як ринку закупівлі сировини та
матеріалів. В цілому, ця концепція добре працює для введення на ринок нових джерел закупівлі,
Україна: дорожня карта розвитку галузей виробництва одягу та взуття
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таких як Україна. Це дозволяє невеликим дизайнерам та виробникам продавати себе з меншими
витратами та приваблювати різних покупців. Слід заохочувати та дати шанс такому підходу
впровадження регіонального або кластерного маркетингу.
Текстильні агентства
Другий підхід, Текстильне Агентство, часто використовується на добре розвинених ринках
постачання. Текстильні агенти є незалежними підприємствами, які працюють як з покупцем, так і з
постачальником. Покупець, як правило, з-за кордону, надсилає замовлення текстильному агенту, який
потім передає замовлення одній або декільком місцевим фабрикам. Агент вибирає фабрики, які як
він знає, можуть виготовити продукт І мають необхідні можливості виконати замовлення покупця у
встановлений строк. Агент, у деяких випадках, забезпечує контроль якості для покупця, перевіряючи,
чи партії товару відповідають специфікаціям.
Такий підхід дозволяє покупцям отримувати постачання з країни без необхідності безпосереднього
контакту з численними виробничими підприємствами. Виробники, у свою чергу, не мають витрат на
закордонний маркетинг та не повинні шукати замовлення від багатьох покупців.
В Україні існує інфраструктура для підтримки такого підходу. Є безліч фірм, які працюють з кількома
дизайнерами та виробниками, які надають різні послуги, такі як створення зразків та підготовка
виставок. Ці передумови можуть бути використані для створення послуги текстильного агентства.
Навички управління якістю та управління процесами забезпечення якості є важливими складовими
розвитку ефективного текстильного агентства. Їх можна опанувати під час навчання та розвинути
через практичний досвід та координацію із досвідченими фахівцями із забезпечення якості, які вже
працюють в Україні.
Ключовим елементом успішної реалізації такого підходу є утвердження України як ринку закупівлі
сировини та матеріалів для іноземних покупців. Для цього необхідно буде постійно відвідувати
виставки на цільових ринках. Процес підготовки та презентації на місцевих торгових виставках вже
відпрацьований в Україні. Тепер треба зрозуміти специфіку участі у виставках на різних міжнародних
ринках. Зразки, які будуть представлені, рекламний матеріал, вигляд виставкового стенду, та
презентація повинні відповідати очікуванням покупців, які відвідують торгові виставки.

1.2 Проблеми, що стоять перед галузями
Ключовими проблемами, з якими стикаються практично всі сегменти галузей, є:
•
•
•
•
•
•

труднощі залучення персоналу. Ускладнюється зовнішньою міграцією до ЄС;
труднощі в отриманні фінансування для вдосконалення технології та збільшення потужності;
складність доступу до зовнішніх ринків через недостатній досвід та недостатню активність;
низька внутрішня купівельна спроможність;
погана репутація України як місця для інвестування або пошуку постачальників через
корупцію, недовіру до правової системи та війну на сході;
низька продуктивність через відсутність технічних навичок, технологій та інфраструктури.

Деякі з цих питань, такі як низька внутрішня купівельна спроможність, важко вирішити самостійно.
Хоча з розвитком виробництва і зростанням зарплати, відповідно, в Україні зростатиме і купівельна
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спроможність. Що ж стосується інших, промисловість може вживати певні заходи для вирішення
конкретних проблем.
1.2.1

Нестача кадрів

Галузям необхідно вирішити три проблеми, пов’язані із нестачею кадрів:
•
•

брак молодих людей, зацікавлених у роботі в цих галузях;
зовнішня міграція;

•

невідповідна професійна підготовка.

Найбільш суперечливим вирішенням питання дефіциту робочої сили є використання іноземних
запрошених працівників. Обґрунтуванням такого рішення може бути те, що: (i) іноземна робоча сила
може пом’якшити дефіцит місцевої робочої сили та компенсувати внутрішню еміграцію робочої сили;
(іі) іноземна робоча сила, якщо ретельно обрана, буде висококваліфікованою і обізнаною в основних
виробничих процесах і буде дуже продуктивною. Наявність кваліфікованої та продуктивної іноземної
робочої сили підвищує загальну продуктивність фабрики. Крім того, це забезпечить позитивний
приклад для вітчизняних працівників, які бачать, що можна досягти на своїй роботі.
Галузі виробництва одягу та взуття мають погану репутацію серед молодих працівників. Багато
українців прагнуть працювати в непромисловій сфері. Оплата праці вважається низькою, існують
невеликі можливості для кар’єрного просування. Оплата праці є низькою з ряду причин, але
основною проблемою є низька продуктивність праці. Будь-які заходи, що підвищують продуктивність,
дозволять фабрикам збільшити платню працівникам.
1.2.2

Стандарти

Для того, щоб продавати свою продукцію на ринках ЄС, українським виробникам слід дотримуватися
таких трьох комплексів стандартів:
•
•
•

обов’язкові стандарти щодо маркування продукції;
добровільні стандарти, щодо тестування продукції та специфікацій;
добровільні стандарти соціальної відповідальності.

1.2.2.1 Стандарти етикетування та маркування продукції:

Основні вимоги щодо текстильних виробів стосуються етикетування та маркування та викладені в
Регламенті (EU)№ 1007/2011 6.
В основному Регламенті щодо взуття, EU 94/11/C, також йдеться про етикетування 7.
1.2.2.2 Додаткові обов’язкові стандарти:

Виробникам взуття та одягу також рекомендується з’ясувати у своїх покупців про необхідність
дотримання вимог REACH, які передбачені Регламентом (ЄС) №1907/2006 Європейського
6

Для додаткової інформації відвідайте веб-сторінку: http://ec.europa.eu/growth/sectors/fashion/textilesclothing/legislation_en.
7
Текст цього Регламенту можна знайти на веб-сторінці: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01994L001120130701.
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Парламенту та Ради від 18 грудня 2006 р. стосовно реєстрації, оцінки, надання дозволу та
обмеження використання хімічних речовин (REACH) 8.
Ті виробники, які експортують дитяче взуття та одяг, а також захисний одяг та взуття, також повинні
дізнатися у своїх покупців, що необхідно, щоб забезпечити дотримання всіх правил щодо такої
продукції. Покупці часто готові надати документацію із нормами та вимогами щодо такої продукції.
1.2.2.3 Добровільні стандарти, щодо тестування продукції та специфікацій:

Одяг, взуття, шкіра та текстиль є предметом кількох добровільних стандартів щодо тестування, а
також специфікацій відповідно до Європейської комісії стандартизації (CEN) 9. Певні покупці можуть
вимагати відповідність цим стандартам. У деяких випадках здатність підтвердити, що продукція
відповідає стандартам CEN, підвищить репутацію постачальника, а також може бути ефективним
маркетинговим методом.
Покупець в ЄС також є важливим джерелом інформації про те, які правила є актуальними і як
відповідати певним стандартам.
1.2.2.4 Добровільні стандарти соціальної відповідальності

Стандарти соціальної відповідальності вимагають, щоб підприємства відповідали мінімальним
вимогам дотримання правил безпеки працівників, прав працівників, заборони переслідувань та
зловживань, положень безпеки та дотриманням місцевих законів та митних правил. Хоча ці стандарти
добровільні, багато покупців у розвинених країнах, як ЄС, вимагають, щоб постачальники були
сертифіковані як такі, що відповідають стандартам соціальної відповідальності.
Найбільш широко визнана сертифікація WRAP (Всесвітній стандарт відповідального акредитованого
виробництва). Для того, щоб Україна могла стати серйозним експортером одягу та взуття, необхідно
створити інфраструктуру для WRAP сертифікації фабрик. Команда проекту пропонує Національним
асоціаціям товаровиробників з’ясувати, як можна модернізувати українські фабрики та сертифікувати
їх як такі, що відповідають стандартам 10. До інших сертифікацій підприємств належать: SA8000 (за
зразком ISO) 11, BSCI (Програма соціальної відповідальності бізнесу) 12, та Oeko-tex (стандарт безпеки
текстильних виробів) 13.
Українським заводам не складно буде дотримуватися більшості стандартів соціальної
відповідальності. Проте фабрики, відвідані командою проекту, не мали певної фізичної
інфраструктури, необхідної для дотримання цих стандартів. У випадках, коли стан будівель може
становити загрозу для працівників у випадку пожежі, для підтримки цієї інфраструктури компаніям
необхідно надати певну допомогу. За спостереженнями, однією з найбільш очевидних проблем є

8

Більше інформації про REACH можна знайти на веб-сторінці:
http://info.hktdc.com/productsafety/200808/psl_garments_080804.htm. Офіційна веб-сторінка ECHA (Європейське хімічне
Агентство): https://echa.europa.eu/web/guest/home.
9
Відповідний стандарт для текстильних виробів та одягу - CEN/TC 248. Відповідні стандарти для шкіри - CEN/TC 289, для
взуття - CEN/TC 309. Детальніше положення викладені на веб-сторінці: www.cen.eu.
10
Додаткова інформація про це на веб-сторінці: http://www.wrapcompliance.org.
11
Веб-сторінка SA8000: http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&pageId=1689
12
Веб-сторінка BSCI: http://www.bsci-intl.org/
13
Веб-сторінка Oeko-tex: www.oeko-tex.com/standard100
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відсутність легко доступних вогнегасників і пожежних рукавів. Швейні фабрики, зокрема, мають
погану репутацію щодо підвищеної пожежної небезпеки. Якщо починається пожежа, дуже важливо,
щоб вогнегасники були легко доступними 14. Пожежні правила, відповідно до міжнародних стандартів,
повинні бути впроваджені та застосовані навіть на найменших підприємствах. Серйозна пожежа на
швейній фабриці в Україні може мати руйнівні наслідки для її здатності залучати інвесторів та
покупців.
Другою проблемою, яка потребує негайного вирішення, є відсутність металевих захисних
рукавичок для працівників, які використовують пересувні розкрійні машини з прямим ножем. Це
мінімальна вимога за технікою безпеки. Ці машини можуть бути дуже небезпечними. Такі
рукавички легко доступні, і їх використання має бути обов’язковим і примусовим.
Всі ці питання важливі для здоров’я та безпеки працівників. Коли працівники бачать заводське
середовище як привітне та безпечне, продуктивність покращується, а текучість кадрів знижується.
Крім того, іноземні покупці не будуть купувати продукцію у підприємств, які не відповідають
встановленим стандартам безпеки, соціального захисту та охорони навколишнього середовища.
1.2.3

Підвищення продуктивності виробництва

Виробнича продуктивність є критичним фактором для конкурентоспроможності українських
виробників за ціною та швидкістю реагування. Підвищення продуктивності фабрик також важливе для
забезпечення підвищення оплати праці працівників. Підвищення продуктивності тягне за собою не
просто збільшення темпів виробництва, а й збільшення цінності того, що виробляється. Працівникам,
що виробляють продукцію вищої цінності, можна заплатити більше. Дорожня карта закликає
виробників одягу та взуття рухатись вгору по шкалі підвищення якості та ціни. Це підвищить
привабливість галузей для працівників.
Для вирішення проблеми професійної підготовки необхідно щонайменше три речі: (i) краща
координація між навчальними закладами та роботодавцями; (іі) навчальні заклади повинні мати
більш складне та сучасне обладнання, щоб працівники могли бачити, що галузі використовують
сучасні технології та розвивається, і (ііі) дуальна система підготовки, яка дає працівникам досвід
роботи паралельно із набуттям теоретичних навичок.
1.2.3.1 Організація виробництва на підприємстві

Єдиним найуспішнішим способом підвищення виробничої продуктивності при виробництві одягу та
взуття є програма організації виробництва на підприємстві. Для її втілення, фабрики повинні мати
підготовлених спеціалістів із організації виробництва, інженерно-технічний персонал та інженерівінспекторів, здатних розробити та втілити таку програму. Для її розробки можна скористатися такими
конкретними рекомендаціями:
•

запрошення у навчальні заклади професійної підготовки іноземних фахівців для проведення
навчання українських викладачів з таких дисциплін:

14

Перше, що ви повинні побачити, коли ви заходите у виробничі приміщення – це вогнегасники та шланги. Ви не захочете
витрачати час на пошуки за ними, коли почнеться пожежа
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o

o
o

•
•

•

організація промислового виробництва у швейній галузі (пошиття одягу, взуття та
заготовок). Тривалість курсу: від шести місяців до одного року для викладачів вищих
навчальних закладів;
технічні навички в організації виробництва для трудомістких галузей. Тривалість курсу:
близько шести місяців для досвідчених викладачів;
управління програмою організації виробництва. Метою навчання буде підготовка
інструкторів з організації промислового виробництва, а також викладачів з управління
виробництвом. Тривалість курсу для досвідчених інструкторів: близько 3 місяців.

іноземні викладачі також можуть допомогти у розробці навчальних програм;
підтримка демонстраційних проектів щодо підвищення продуктивності через організацію
промислового виробництва у фірм різного розміру у всіх великих центрах пошиття одягу. В
демонстраційних проектах будуть задіяні слухачі курсу з організації промислового
виробництва для роботи на обраній ділянці виробничої лінії. Вони працюватимуть під
керівництвом своїх інструкторів. Команди проекту порівняють вихідну продуктивність
(кількість одиниць товару, вироблених на добу) до та після демонстраційного проекту.
Результати будуть оприлюднені для заохочення подальшого використання організації
промислового виробництва. Рекомендується запланувати, що демонстраційний проект на
кожній фабриці триватиме один місяць;
стимулювання розвитку фірм, що надають послуги з організації промислового виробництва. Ці
фірми, надаватимуть консультації щодо організації промислового виробництва та управління
програмою. Вони будуть особливо важливими для малих підприємств. Окрім програм
підготовки інженерів та технічних фахівців, такий підхід забезпечить грантову підтримку для
фірм, які користуються цими послугами.

1.2.3.2 Підвищення кваліфікації начальників виробничих цехів (технологів)

Начальники виробничих цехів, яких в Україні часто називають технологами, це люди, які визначають
продуктивність та рівень якості виробництва на підприємстві. Занадто часто такі начальники – це
просто підвищені за посадою оператори швейних машин, які пройшли мінімальну підготовку або
взагалі її не проходили. Щоб покращити ефективність своєї роботи, існуючі та потенційні начальники
повинні пройти спеціальну підготовку, щоб здобути такі навички:
•
•
•
•
•

•

лідерство. Як мотивувати персонал працювати якісно і працювати як команда;
розуміння того, як працюють галузі виробництва одягу, взуття та заготівельної продукції, від
сировини до споживача;
розуміння ролі керівника як частини бізнесу;
звітування про результати виробництва;
управління виробничою лінією. Як організувати виробничі групи так, щоб лінії працювали
злагоджено, а виробництво протікало ефективно. Призначення правильних працівників для
виконання правильних завдань відповідно до їх навичок. Як реагувати на затримки, проблеми
виробництва та вузькі місця виробничого процесу;
керівництво робочим методом. Забезпечення того, щоб кожний працівник виконував своє
завдання відповідно до стандартних процедур. Для цього необхідне добре розуміння всіх
методів роботи, з якими може зіткнутися керівник, і як інтерпретувати стандартні операційні
процедури;
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•

контроль якості. Як визначити та виправити проблеми якості в процесі виробництва.
Інтерпретація результатів перевірки якості, щоб визначити шляхи виправлення повторюваних
проблем з якістю.

Для проведення підготовки викладачів, які готуватимуть начальників виробництва, а також, щоб
допомогти в розробці навчальних програм можуть бути запрошені іноземні інструктори.
Для підготовки начальників виробництва існують два варіанти навчання. Один з них – навчання на
робочому місці. Його перевага полягає в тому, що начальників навчатимуть спеціальними навичками,
необхідним для їхньої роботи. Інший варіант – навчання поза роботою. Його перевага полягає у тому,
що начальники матимуть можливість познайомитися з колегами з інших фірм та обмінятися досвідом.
Ще одна перевага цього варіанту навчання в тому, що начальники знаходяться поза роботою і під час
навчання вони не відволікатимуться від неминучих термінових робочих питань. Команда проекту
пропонує навчальним закладам практикувати обидва варіанти. Для певних великих компаній зручним
буде варіант навчання на робочому місці, особливо, якщо вони мають приміщення для проведення
конференцій чи навчання. Менші фірми, як правило, відправляють начальників на навчання поза
робочим місцем.
Щоб мінімізувати наслідки відсутності начальників виробництва на робочому місці, навчання може
проводитись в позаробочий час або на вихідних. Навчання на місці іноді проводиться по кілька годин
на день, щоб звести до мінімуму відсутність начальників на виробництві.
Як і у випадку із програмами організації виробництва, команда проекту пропонує створити у ключових
містах демонстраційні програми.
1.2.3.3 Технологія настилання та розкрою для масового виробництва

Настилання та розкрій тканин для масового виробництва дозволяє забезпечити ефективне
використання матеріалів. Вартість матеріалу становить близько 60% вартості готового одягу.
Вдосконалення використання матеріалів суттєво впливає на вартість продукції.
•

•

Ті фабрики, на яких тканини натягують над столом розкрою, повинні встановити устаткування
для настилання тканин, яке дозволяє звісити тканину через стіл. Це також покращує
продуктивність, та дозволяє уникнути розтягування тканин, що приводить до втрати
правильної форми деталей виробу. Щоб отримати високоякісний продукт не потрібно
надзвичайно складне устаткування для настилання. Для фабрик, які вже використовують
устаткування для настилання, команда проекту пропонує розглянути автоматизоване
обладнання, що дозволяє підвищити продуктивність та точність. Одною важливою перевагою
більш складного устаткування є можливість точно записати точну кількість настилу тканини. Це
дає змогу точніше визначити вартість продукції, керувати запасами та здійснювати точніше
планування.
У навчальних закладах, які відвідала проектна група, не передбачено жодної програми
підготовки в області промислового розкрою тканин. Таку програму необхідно додати до
навчального плану. Якщо необхідно, іноземні викладачі проведуть підготовку українських
викладачів таких закладів. Навчальні заклади також повинні мати сучасне обладнання для
розкрою та настилання.
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Для компаній, що виробляють одяг в малих обсягах, або просто виконують відбір зразків та
розкрій тканини ножицями, команда проекту рекомендує використовувати невеликі
електричні закрійні машини з обертовими різаками. Вони недорогі та роблять чіткіший зріз, і
навіть можуть розкроювати невеликі настили з 5 шарів.

1.2.3.4 Ремонт, обслуговування та налагодження швейних машин

Ремонт та обслуговування швейних машин також є важливим для підтримки та підвищення
продуктивності виробництва. Фабрики потребуватимуть техніків, які зможуть ремонтувати і
налагоджувати швейні машини для пошиття якісної продукції відповідно до специфікацій. Крім того,
фабрики потребують послідовної програми технічного обслуговування. Їм потрібні старші технічні
працівники, які зможуть розробити та реалізовувати таку програму.
•

•
•

Команда проекту рекомендує забезпечити можливість здобуття у навчальних закладах
технічних навиків роботи із базовими моделями станків, управління програмами технічного
обслуговування та підвищення кваліфікації для роботи із більш складним обладнанням.
Закордонні інструктори будуть запрошені до навчальних закладів, щоб підняти рівень навичок
українських викладачів до міжнародних стандартів.
Коли будуть впроваджені нові технології, українські викладачі пройдуть підготовку з освоєння
навичок ремонту та обслуговування нового обладнання. Виробники швейної продукції будуть
постійно повідомляти навчальні заклади про останні сучасні технології, які вони освоїли і
придбали, щоб забезпечити відповідну підготовку кадрів.

1.2.3.5 Контроль якості на голці

Якість продукції 15 – важлива складова продуктивності. Мета виробництва – правильний продукт з
першого разу. Коли продукт треба переробляти, продуктивність страждає двічі. Коли товар відхилено
при відвантаженні, виникають не лише витрати на переробку, а й на сировину. Затримка відправлень
через проблеми з якістю призводить до низької швидкості реагування, можливих штрафів, скасування
замовлення та навіть втрати клієнтів.
•

•

Багато фабрик навіть не знають, скільки одиниць продукції вони переробляють після пошиття.
Ці дані легко зібрати та зафіксувати у звіті, і вони важливі для розуміння ефективності
виробництва. Просто знання кількості одиниць, відхилених під час остаточної перевірки, не
дає правильного уявлення про показники якості роботи фабрики.
Контроль якості – управління процесом контролю якості. Українські фабрики потребують
кадрів середньої ланки, підготовлених проводити контроль якості. Їм також потрібне
програмне забезпечення, яке допоможе збирати, фіксувати та аналізувати дані.

Найважливіший метод, що використовується для покращення якості швейних виробів, називається
«контроль якості-на-голці» (quality at the needle). У цьому процесі кожний оператор швейної
машини відхиляє деталь, яку він отримує від попередньої операції, якщо вона бракована. Відхилена
деталь повертається оператору машини, який її виготовив. Таким чином, деталі, які не відповідають
вимогам, не досягають кінця лінії швейного виробництва, де вони повинні бути оцінені та
перероблені. Іноді і зшиті вироби також потребують переробки.

15

У цьому випадку «якість» означає відповідність специфікаціям, а не якість у конкурентному сенсі.
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Реалізація цього методу вимагає наявності:
•
•
•
•

•

начальників виробництва, підготовлених до виконання та забезпечення виконання цього
методу;
контролерів якості, підготовлених до здійснення контролю за процесом;
операторів швейних машин, підготовлених та належним чином мотивованих слідкувати за
наявністю бракованих виробів 16;
оператори швейних машин повинні мати на своїх робочих станціях зразки, на яких показано,
як повинен виглядати продукт, коли вони його отримують і коли вони завершують над ним
свою частину роботи;
якісний облік та ефективна звітність про результати перевірки якості.

Команда проекту вважає, що цей метод є важливим і необхідно проводити відповідну спеціальну
підготовку начальників виробництва, контролерів якості та операторів швейних машин для освоєння
цього методу. Необхідно залучити іноземних інструкторів, які проведуть підготовку українських
викладачів щодо використання методу. Як і у випадку з іншими передовими методами, будуть
проведені демонстраційні або пілотні проекти, щоб показати його цінність та сприяти його
застосуванню.
1.2.3.6 Виключення процесу соабарингу викроєних деталей

Існує певна практика, пов’язана із контролем якості продукції, – соабаринг. Це процес, де кожна
деталь у пакеті викроєних деталей позначена наклейкою із порядковим номером. Основна мета її в
тому, щоб уникнути проблем із відтінками, що виникають внаслідок невеликих коливань у кольорі
тканини в сувої.
Міжнародна передова практика вимагає виключення процесу соабарингу. При соабарингу необхідно
як приклеювати етикетки, ТАК і знімати їх після завершення пошиття. Фабрики світового класу
припинили цю практику, а замість цього використовують дисципліноване складування матеріалів,
щоб забезпечити зберігання деталей у правильному порядку, а до напівготових виробів пришивати
правильні відповідні деталі.
Щоб виключити практику соабарингу, начальники виробництва, персонал розкрійного цеху, завідувачі
складів та оператори швейних машин повинні пройти підготовку з освоєння відповідної техніки.
Іноземні фахівці можуть провести відповідну підготовку українських інструкторів, а ті у свою чергу
навчатимуть виробничий персонал на місцях. Як і у випадку з іншими методами, демонстраційні
проекти можуть показати цінність цього методу та сприяти його застосуванню.
1.2.3.7 Методи швидкої зміни стилю

Однією із рекомендацій Дорожньої карти для малих та середніх виробників є зосередитися на
невеликих замовленнях. У багатьох випадках ця стратегія означає, що виробнику доведеться швидко
змінювати стилі. Щоб бути конкурентоспроможною, фабрика повинна мати можливість робити це

16

У традиційній системі конвеєрного виробництва, з операторів стягуються штрафи, якщо в кінці лінійної перевірки виявлено
дефект в результаті їхньої роботи. При контролі якості-на-голці штрафують оператора на наступній операції за те, що
пропустив дефект.
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якомога швидше. Проте, для багатьох швейних фабрик не так просто швидко змінювати стиль
ефективно. Існує дві основні проблеми: (i) надмірний час простою обладнання при зміні стилю та (ii)
надто довга крива набуття нового навику, коли оператори швейних машин вивчають нові продукти і,
таким чином, зменшують свою ефективність.
Дорожня карта рекомендує три конкретні методи, які дозволять фабрикам зменшити витрати при
зміні стилю:
•
•
•

модульне виробництво;
управління зміною стилю;
системи калькуляції собівартості, які точно враховують зміну стилю.

Оскільки модульне виробництво детально обговорюється в наступному розділі, в цьому розділі
зосередимо увагу насамперед на управлінні зміною стилю.
Управління зміною стилю – це технічні прийоми, при яких інженерно-технічний персонал та
виробниче керівництво точно визначають, які необхідно зробити зміни, щоб перейти від виробництва
одного стилю до іншого. Команда зміни стилю відповідає за проведення зміни стилю. В команду як
мінімум входитиме спеціаліст з організації виробництва-технолог, інструктор та контролер якості.
Для управління зміною стилю необхідно чотири дії:
1. Розробка повних Специфікацій операцій для всіх стилів. Стилі не включаються у графік
виробництва, поки не буде розроблено Специфікацій. Специфікації містять покроковий опис
кожної операції, використаного обладнання чи інших інструментів, будь-яких пристроїв, будьякої фурнітури, такої як етикетки або ґудзики, колір і кількість шпульок ниток, час операції, та
особливо у випадку конвеєрного виробництва, кількість машин, призначених для цієї операції.
(Це робиться один раз для кожного стилю, і не повторюється, поки не зміниться спосіб
виготовлення стилю).
2. Матриця процедур зміни стилю. Вона пояснює, що саме потрібно зробити, щоб переключити
виробничий модуль або лінію з одного стилю на інший. Які зміни необхідно здійснити для
кожної машини, які нові машини необхідні та які матеріали повинні бути доступні. Ця матриця
повинна розпізнавати, що перехід від стилю A до стилю B не обов'язково співпадає з
переходом від стилю B до стилю A, і процедури зміни стилю будуть різними. (Ця матриця
також виконується один раз, якщо не вводяться нові стилі, зміни в способі створення одного
або декількох стилів або зміна способу зміни стилю.
a) Деякі зміни відносно тривіальні, такі як зміна кольору нитки або етикетки розміру. У
будь-якому випадку це повинно бути задокументовано та відповідати процедурі зміни.
3. Графік виробництва складається щонайменше на тиждень наперед, де зазначено всі зміни
стилю, які відбудуться.
a) Інженери та керівники виробництва забезпечать, щоб вся інформація та матеріали, які
необхідні їм для зміни стилю, були доступні на момент зміни.
4. Як тільки перша операція на виробничій лінії чи модулі завершує стиль, команда зміни стилю
починає працювати з оператором, щоб перейти на новий стиль. Крім будь-яких змін машини,
швейних ниток або фурнітури, команда зміни:
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a) проведе підготовку оператора до нової операції. Як тільки інструктор задоволений
тим як правильно оператор виконує нову операцію, а контролер якості підтверджує,
що вона відповідає специфікаціям, оператор може розпочати виробництво;
b) це повторюється з операції в операцію, оскільки оператори звершують старий стиль і
готові почати роботу над новим стилем.
1.2.3.8 Системи розрахунку собівартості

Системи розрахунку собівартості мають важливе значення для будь-якого виробничого підприємства,
оскільки вони надають інформацію про вартість виробництва та використовуються для розрахунку
маржі. Точні та чіткі системи калькуляції собівартості необхідні для того, щоб виробники могли
встановлювати або узгоджувати ціни.
Специфічною проблемою розрахунку собівартості продукції при зміні стилю є те, що вартість не
залежить від кількості виробленої продукції. Витрати на зміну стилю виникають лише один раз,
незалежно від того, скільки одиниць товару виготовлено. Багато систем розрахунку собівартості
виробництва не враховують цю особливість. Витрати на підготовчі роботи вважаються середнім
зниженням ефективності або певним середнім скороченням часу доступним для виробництва.
Фактично, для операцій, що виконують невеликі замовлення з частими змінами стилю, жодне із
припущень не може бути точним.
Інша проблема полягає в тому, що, не визнаючи зміну стилю як окрему витрату, менеджеру
виробництва важко контролювати її. У операціях зі змінами стилю втрати ефективності, пов’язані із
переходом, можуть бути однією з найбільших проблем. Дорожня карта рекомендує:
•

•

системи розрахунку собівартості виробництва визнають перехід на інший стиль як окрему
витрату:
o витрати, пов’язані із простоєм. Час між виготовленням останньої деталі попереднього
стилю та наступної деталі наступного стилю – це час простою. Витрати пов’язані із
простоєм – витрати за хвилину втраченого робочого часу;
o відходи матеріалів. Неминуче певна частина матеріалів стає непридатною, поки
налаштовуються машини, а оператори опановують нові операції. Ці відходи слід звести до
мінімуму, проте слід враховувати стандартні втрати матеріалів;
o втрати на кривій набуття нового навику – це підсумок часу, необхідного для того, щоб
модуль або лінія вийшли на рівень ефективності 75%. Втрати розраховуються як сума
хвилин, що втрачається для кривої навчання, доки не буде досягнуто 75%.
системи калькуляції собівартості виробництва обчислюють вартість за одиницю, виходячи із
запланованої кількості виробів у виробничому циклі. Оскільки розмір замовлення часто
підлягає узгодженню, вартість зміни стилю є одним із ключових факторів, які змінюються із
розміром замовлення. Щоб вести вигідні переговори, відділ збуту повинен знати, як зміна
розміру замовлення впливає на вартість.

1.2.3.9 Системи планування та складення графіків виробництва

Ефективні системи планування та складення графіків виробництва є частиною інфраструктури
компанії, яка сприяє ефективній та продуктивній діяльності. Ці системи є вирішальними для
забезпечення ефективної конкуренції за швидкістю реагування. Деякі основні ознаки такої системи:
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•

•

•

•

обробка замовлень, відвантаження, планування та складення графіків виробництва,
відстеження виробництва, розрахунок собівартості та управління запасами є елементами
єдиного повного циклу виробництва;
збір даних проводиться максимально відповідно до реального часу. Для відстеження руху
матеріалів на складах та на підприємстві використовується відстеження за штриховим кодом.
Дизайн графічного інтерфейсу користувача повинен полегшити введення даних, а не просто
забезпечити оновлення файлів бази даних;
програмне забезпечення повинно передбачати можливість наявності кількох розмірів,
кольорів або візерунків в одному стилі, не вимагаючи окремого елемента для кожного
екземпляра. Завдання ПЗ полягає в тому, щоб дозволити користувачеві змінити щось на рівні
стилю, і це автоматично відображалося у всіх розмірах і кольорах для цього стилю;
програмне забезпечення повинно передбачати можливість різного упакування: окремі блоки,
коробки, піддони, рулони тощо. Також воно повинно передбачати можливість використання
різних одиниць вимірювання: штуки та вага, або довжина та квадратні метри, з коефіцієнтами
перетворення.

Щоб компанії-виробники одягу та взуття в Україні могли запровадити ефективні інтегровані системи
планування та складення графіків, необхідно:
•

•

•

•

•

оцінити 1-S систему щодо її придатності для швейної галузі. Вона може стати
короткостроковим рішенням для деяких виробників. Ця система дозволяє здійснювати
обробку замовлень та створювати звіти про виробництво, проте не дозволяє робити
планування та складення графіків. Ці елементи потрібно буде розробити;
система Datatex NOW доступна російською мовою. Можна посприяти перекладу її українською
мовою, якщо необхідно. Система розроблена спеціально для виробництва одягу та текстилю
та використовується у більш ніж 40 країнах. Вона надає всі можливості, необхідні швейній
компанії, які обговорювалися вище, і інтегрується з системами бухгалтерського обліку та
автоматизованою системою звітування про виробництво та системою заробітної плати;
надати грантову підтримку компаніям, що працюють у сфері виробництва одягу та взуття, для
впровадження програмного забезпечення для виробництва швейних виробів та сканування
штрих-кодів для відстеження матеріалів. Така підтримка повинна включати допомогу щодо
встановлення, а також придбання програмного забезпечення;
іноземні інструктори будуть запрошені у навчальні заклади, щоб передати українським
інструкторам навички у плануванні та складенні графіків виробництва відповідно до
міжнародних стандартів;
надати гранти та можливості для навчання, щоб компанії-виробники одягу та взуття могли
навчати працівників середнього рівня процесам планування та складення графіків
виробництва та використанню програмного забезпечення. Таке навчання забезпечує
важливий розвиток кар’єри і підвищує шанси залучити молодь у галузі.
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1.2.3.10 Стратегії виробництва

Більшість фабрик, відвіданих нами,
були невеликими підприємствами.
Замість того, щоб використовувати
лінійну модель виробництва, вони
використовували
індивідуальний
пошив окремими кравцями або
невеликими
групами
кравців.
Модель індивідуального пошиття
ефективна у виробництві зразків, а
також
для
індивідуальних
замовлень.
Для
невеликих
Рис. 2: Розташування при модульному виробництві
замовлень і з різними розмірами
багатьом швейним підприємствам ані лінійна модель, ані індивідуальний пошив не підходить.
Команда проекту рекомендує альтернативну модель для виконання замовлень на приблизно 200
одиниць в кожному розмірі, стилі та кольорі. Вона відома як модульне виробництво. При модульному
виробництві, на відміну від лінійного виробництва, виробнича команда виробляє кожну деталь.
Оператори швейних машин обробляють одну деталь за раз. Кожен учасник команди володіє
суміжними навичками, тому при виникненні вузьких місць оператор може перейти на необхідну
операцію, та допомогти ліквідувати вузьке місце. Преміальне заохочення надається команді в цілому
на основі обсягу виробництва модуля, а не як окремі преміальні виплати працівникам. Модулі, як
правило, розташовані у формі підкови. (Див. Рис. 2 Розташування при модульному виробництві)
Таким чином, оператори при необхідності можуть швидко переходити на інші робочі місця.
Начальникам виробництва легше контролювати процес, визначати потенційні вузькі місця та
призначати працівників на відповідні робочі місця. Модуль є більш ефективним, ніж індивідуальний
пошив одягу, оскільки оператори можуть забезпечити
ефективність, виконуючи кілька операцій. Крім того,
машини налаштовані для виконання конкретних завдань і
не потребують переналаштування посеред виробничого
циклу.
Однією з переваг модульної системи є необхідність меншої
кількості працівників для виготовлення продукту. Ще
однією перевагою є потреба в значно меншій кількості
незавершених деталей. У традиційному лінійному
виробництві на кожне робоче місце повинна бути
підготовлена достатня кількість заготовок для обробки,
щоб забезпечити безперебійну роботу робочого місця.
Більш традиційна лінійна стратегія виробництва має
перевагу в тому, що кожному оператору присвоюється
одне завдання, і він може досягти високої ефективності у
його виконанні (Див. Рис. 3 Розташування при лінійній
моделі виробництва). Лінійне виробництво підходить для
Рис. 3: Розташування при лінійній моделі
виробництва
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великих виробничих циклів, особливо тих, що виготовляють понад 500 штук одного стилю, кольору та
розміру. Лінійна модель виробництва вимагає такого розташування, яке забезпечує швидке
переміщення пачок напівготових виробів від однієї операції до іншої. Лінійна модель виробництва
також вимагає достатньої кількості незавершених деталей, так щоб кожна операція була повністю
завантажена і могла працювати безперервно. Лінійне виробництво потребує більшої кількості
операторів, тому що вузькі місця усуваються за рахунок додаткових робочих станцій при сповільнених
процесах.
1.2.4

Перехід від давальницької схеми до виробництва повного циклу

За оцінками Асоціації «Укрлегпром» близько 90% виробництва одягу здійснюється на основі
давальницької схеми. Це низькорентабельний бізнес, вразливий до цінової конкуренції з боку країн з
дешевшою робочою силою. Дорожня карта рекомендує українським виробникам одягу перейти від
давальницьких схем до виробництва повного циклу. У виробництві повного циклу виробник одягу
просто отримує специфікації товару. Виробник несе відповідальність за отримання всієї сировини та
за виготовлення зразків для покупця.
Виробництво повного циклу є важливим з точки зору цінової конкуренції, оскільки весь виробничий
процес передсерійної продукції зміщується з Європи або інших розвинених країн, у дешевше місце,
таке як Україна. Для цього українським виробникам одягу доведеться впровадити певні суттєві зміни в
організацію та технологію виробництва:
•

•
•

1.2.5

розробити комплекс мерчандайзингу, що включає відбір зразків, закупівлю та тестування
сировини, планування закупівель та управління запасами сировини, планування та складення
графіків виробництва, узгоджених із плануванням закупівлі сировини;
переглянути організаційну структуру підприємства, забезпечивши наявність окремого
маркетингового, виробничого відділу та відділу просування продукції на ринку;
впровадити програмне забезпечення орієнтоване на виробництво одягу, яке включає такі
процеси:
o обробка замовлень та управління відносинами з клієнтами (CRM);
o планування та складення графіків передсерійного виробництва;
o планування закупівлі сировини;
o планування та складення графіків виробництва;
o матеріальні закупівлі;
o запаси сировини та готової продукції;
o доставка та виставлення рахунків;
o відстеження виробництва та порівняння фактичного виробництва із запланованим;
o оцінка собівартості продукції та варіаційний аналіз.
Фінансові питання

Майже всі підприємства згадали фінансові проблеми як перешкоду для зростання. Фінансові
труднощі включали проблеми з фінансуванням торгівлі, інвестиціями у вдосконалену техніку або
більшу кількість обладнання, будівництвом та ремонтом та оборотним капіталом. Також
обговорювався брак коштів на відвідування закордонних виставок.
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Головна проблема складається з двох частин. Банківські процентні ставки на рівні 20% є надто
високими для галузей одягу та взуття, де маржа рідко перевищує 20%. Інша проблема – доступ до
фінансів для малого бізнесу. У багатьох випадках у них немає детальної фінансової документації,
особливо якщо вони працюють на спрощеній системі оподаткування. Невеликі фірми також мають
проблеми з наданням гарантій за кредитами. Крім того, їм бракує ефективних управлінських структур,
що робить їх непривабливими ризиками для кредиторів.
Можливими способами вирішення цієї проблеми є:
•

•

•

встановлення систем лізингового фінансування обладнання та благоустрою орендованого
майна. У цьому випадку підприємству не потрібно надавати додаткові гарантії для отримання
фінансування;
забезпечення економічно ефективного факторингу дебіторської заборгованості. Неможливість
швидко стягувати заборгованість при відправленні замовлення зазначалася, як основний
обмежуючий фактор для існування оборотного капіталу. Це також може опосередковано
пом’якшити проблему неефективної правової системи. Якщо клієнти не платять факторкомпаніям, вони вважатимуться поганими кредитними ризиками, і фактори більше не будуть
фінансувати поставку до них. Це спонукає клієнтів оплачувати рахунки вчасно;
промислові групи хотіли б отримати можливість відтермінування сплати ПДВ на імпортне
обладнання для зменшення вимог до оборотного капіталу:
7 грудня 2017 року Парламент України прийняв зміни до Податкового кодексу. Закон
передбачає можливість Розстрочення сплати податку на додану вартість на імпортне
обладнання на термін до 2 років (сплата податку рівними частинами протягом цього
періоду) для груп товарів, що класифікуються за товарними підкатегоріями ГС 84, 85 і 90 без
нарахування процентів, штрафів та пені. Ці групи товарів включають обладнання для галузей
пошиття одягу та взуття. Положення закону діє до 1 січня 2020 року. 17

1.2.6

Приваблення інвестицій та закупівля товарів і послуг

В України не дуже хороша репутація, і як в джерела постачання одягу та взуття, і як в регіону
сприятливому для інвестицій. Деякі основоположні причини, головним чином війна на Сході, не
можуть бути вирішені представниками галузей одягу та взуття. Однак, узгоджені зусилля, спрямовані
на створення середовища в Україні сприятливого для інвестицій і для використання її як джерела
постачання, допоможуть подолати таке ставлення.
Як зазначалося у попередньому розділі, виробництво текстилю – один із секторів, що може
використовувати інвестиції. Однак, успіх можливий лише за умови створення конкретної цільової
програми, спрямованої на стимулювання інвестицій у цей сектор. Необхідно спрямувати зусилля на
дуже конкретні деталі щодо підтримки інфраструктури, наявності та вартості енергії, води та
очищення стічних вод, а також, стимулів доступних для інвесторів. Особливо важливим, на думку
команди проекту, є наявність чіткої інформації про те, якого виду текстилю не вистачає в Україні, щоб
дозволити виробникам одягу вийти на безподаткові ринки швидкого реагування в регіоні та ЄС.

17

Див.: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62878
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Локальні кластери можуть бути дуже ефективними у розвитку цього інвестиційного потенціалу.
Локальні кластери можуть зосередити увагу на потребах місцевої галузі. Таким чином, кластер може
розробляти цільові інвестиційні пропозиції та техніко-економічні обґрунтування для залучення
конкретної необхідної виробничої потужності. Локальний кластер також може побачити, чи потрібні ті
самі тканини або шкіра в інших регіонах України, і відповідно підготувати відповідне технікоекономічне обґрунтування.
Країни, на які в першу чергу слід звернути увагу при пошуку інвестицій в текстильне та шкіряне
виробництво – це ті, які зараз постачають сировину або мають відповідний потенціал:
•
•
•
•
•

Італія;
Польща;
Туреччина;
Індія, Пакистан, Китай, Тайвань;
Ефіопія (шкіряне виробництво).

В результаті недавнього візиту до Газіантепі в Туреччині, яка знаходиться дуже близько до Сирії, стало
відомо, що ряд сирійських текстильних виробників шукає шляхи перенесення своєї діяльності до
Туреччини. Через війну майже все текстильне виробництво в Сирії закрилося. Оскільки це, як правило,
невеликі підприємства, то вони можуть бути саме тим, що шукає Україна. Цей варіант слід
випробувати, а уряд може допомогти у стимулюванні інвестицій.
У 2014 році уряд створив Національну інвестиційну Раду. Проте, на листопад 2017 р., Рада не
оголосила жодних прямих іноземних інвестицій, і досі не має офіційного веб-сайту. Національним
асоціаціям товаровиробників доведеться працювати з урядом для покращення ефективності роботи
Ради.
Деякі компанії, які намагалися зацікавити закордонних покупців у закупівлі товару в Україні, отримали
негативну відповідь або не отримали жодної. Агентство сприяння експорту повинно допомогти
подолати цей стереотип. Єдиний найефективніший спосіб досягти цього – забезпечити участь
українських виробників у європейських виставках, де вони зможуть продемонструвати свою
продукцію. Як вже було сказано вище, для більшості виробників оплата вступного внеску для участі у
виставці є проблемою. Інші країни справді надають своїм експортерам підтримку для участі у
виставках, а тому слід встановити конкретний бюджет та програму участі у виставках. Агентство
сприяння експорту повинно розробити таку програму спільно із галузевими асоціаціями.
Як і у випадку стимулювання інвестицій, автори Дорожньої карти вважають, що місцеві кластери
можуть бути найбільш ефективними у забезпеченні участі у виставках. Кластер може визначити
конкретні виставки, які мають найкращий потенціал для учасників кластера. Участь у виставці від імені
цілого кластера має дві переваги: (i) це більш рентабельно; (ii) стенд та рекламні матеріали можуть
бути більш професійними та придатними для конкретної виставки, ніж якщо були би підготовлені
окремою фірмою.
Крім використання підходу із залученням кластерів, Агентство сприяння експорту, або ж інший
спонсор, можуть обрати кращих представників галузі для формування міжгалузевих команд учасників
галузевих виставок. Найкращим способом відбору таких учасників є проведення опитування щодо
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готовності до експортного виробництва, в результаті якого отримати короткий список фірм, після
чого провести конкурсні презентації для фінального відбору учасників.
1.2.7

Питання оподаткування та тіньове виробництво

Існування одночасно двох систем оподаткування створило проблеми для галузей виробництва одягу
та взуття. За оцінками, наданими команді проекту, у тіньовому секторі працює майже у 8 разів більше
працівників, ніж офіційно оформлених працівників. Це частково є результатом спрощеної системи
оподаткування, яка була запроваджена для сприяння розвитку малого бізнесу:
•
•

•

підприємствам, що знаходяться на спрощеній системі оподаткування, не потрібно
повідомляти повний перелік рахунків і сплачувати податок з продажу;
такі підприємства можуть занижувати заявлений рівень заробітної плати, виплачуваної
працівникам, і тим самим уникати відрахувань з оплати праці в розмірі 22% від повної
заробітної плати;
працівники, чиї задекларовані зарплати нижчі від реальної заробітної плати, часто можуть
звернутися до держави за субсидіями для сплати комунальних послуг.

Внаслідок цього виникає проблема відсутності рівних умов для працевлаштування. Офіційно
зареєстрованим фірмам важко конкурувати з тіньовими фірмами, оскільки працівники можуть
фактично заробляти більше, а витрати у роботодавця менші. Це несправедливість, однак, крім того
виникає ще одна проблема для тих, хто хоче виробляти продукт на експорт. Тіньові фірми не можуть
надати документи, необхідні для оформлення експорту. Також вони не зможуть відшкодувати ПДВ
при експорті продукції.
У цієї проблеми немає простого рішення, оскільки вона, очевидно, зачіпає багато галузей. Крім того,
питання оподаткування є політично непрості, та не вирішуються з виключно економічної точки зору.
Тому команда проекту може запропонувати такі можливі шляхи вирішення:
•

•

хороший спосіб переконати працівників вимагати, щоб роботодавці робили відрахування із
заробітної плати в повному обсязі, це забезпечити негайну вигоду від таких відрахувань.
Пенсійні виплати – це доволі абстрактний стимул, особливо для молодих працівників. У
деяких країнах частина податку вноситься на ощадний рахунок працівника, і працівник може
отримати доступ до цього рахунку, коли досягне певного віку, або на рахунки спеціального
призначення – для оплати навчання або купівлі житла;
якщо б існували способи забезпечити жорстке виконання зобов’язання по сплаті податків, і всі
би сплачували податок із фактично отриманої повної заробітної плати, діюча ставка, можливо
була би менша, ніж поточні 22%. А це теж полегшило би тягар на бізнес.

Це питання, яке потребує втручання уряду для його вирішення. Воно важливе не тільки для галузей
виробництва одягу та взуття, але й для інших експортних секторів, в яких задіяний малий бізнес.
Ще одне питання, пов’язане із оподаткуванням – це затримка відшкодування ПДВ на імпортовані
матеріали, що використовуються для виробництва на експорт. Проблема зі сплатою податку на
додану вартість на сировину полягає в тому, що це підвищує вимоги до оборотних коштів для
виробників. Багато з тих, хто працює в галузях одягу та взуття, переживають скрутне становище із
рухом грошових коштів. Банківське фінансування є недоступним або дуже дорогим.
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Ситуація із сировиною є суто проблемою грошових потоків, оскільки ПДВ в кінцевому результаті таки
відшкодовують. Деякими можливими шляхами вирішення цієї проблеми, які використовуються в
інших країнах-виробниках одягу, є:
•

дозволити фірмам-експортерам на початку НЕ платити ПДВ на імпорт. Їм необхідно буде
декларувати повну вартість імпортованого матеріалу та у них буде певний період, протягом
якого вони зможуть показати, що матеріал був експортований як готовий продукт або
напівфабрикат. ПДВ сплачується з матеріалу, який не реекспортується після закінчення терміну
звільнення. Цей спосіб вимагає великої кількості документообігу та адміністративної роботи,
але він показав себе ефективним в інших країнах. Він також дозволяє експортерам продавати
частину своєї продукції на внутрішньому ринку та сплачувати ПДВ лише на сировину,
використану для товарів, проданих на внутрішньому ринку.

Представникам галузей доведеться вести переговори з урядом. Це питання актуальне для всіх
експортуючих галузей промисловості, які використовують імпортну сировину. Ключовою є проблема
навантаження на обіговий капітал для виробника-експортера.
1.2.8

Митниця

Існує дві проблеми, пов’язані із митницею, що мають вплив на розвиток виробництва одягу та взуття:
(i) відсутність відповідних документів для отримання сертифікатів Євро-1 для безмитного експорту до
ЄС та (ii) імпортний товар із заниженою вартістю та вживаний одяг.
Відсутність належної документації є проблемою для тих виробників, які працюють у тіні. У них часто
немає документованого обліку придбаних матеріалів та підтвердження того, що всі митні збори були
сплачені. Це особливо становить проблему для сектора взуття, оскільки правила ЄС про походження
взуття дозволяють використовувати матеріали, імпортовані з-за меж України. Проблема тіньового
виробництва детально обговорюється в розділі 1.2.7 «Питання оподаткування та тіньове
виробництво». У цьому випадку митниця дотримується правил ЄС, і від експортерів залежить,
дотримуватися цих прави чи ні.
Під час обговорення з митницею питання заниження вартості імпортного одягу представники митниці
повідомили Лізі «Укршкірвзуттяпром», що згідно з чинним законодавством, якщо митниця не
приймає заявлену ціну, а трейдер має підписаний договір з постачальником, митниця не може
оскаржити контракт. Це створило «вузькі місця» для судів. Митна служба не має ресурсів для
розгляду такої кількості судових справ. Трейдери усвідомлюють це і знають, що їх навряд чи
притягнуть до відповідальності за недооцінку. Тому, важливо провести перегляд митного
законодавства та процедур, це б допомогло місцевим виробникам ефективно конкурувати з дешевим
імпортом.
Слід оновити положення Митного кодексу України, які вимагають прийняття заявленої в контракті
ціни.
Центральною проблемою, пов’язаною із низької вартості імпортним та вживаним одягом, є діряві
кордони та слабке виконання митних правил. Без міцної, прозорої митної служби, яка використовує
сучасні системи митного оформлення, ситуацію буде важко виправити. Національні асоціації
товаровиробників повинні звернутися із цією проблемою безпосередньо до уряду. Деякі
рекомендації щодо поліпшення ситуації:
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•
•

•

•

1.2.9

примусове застосування маркування із зазначенням країни походження для всього імпортного
одягу та взуття. Це також посприяє розвитку кампаній «Купуй Українське»;
уряд повинен запровадити та оголосити показники ризику під час декларування митної
вартості імпортерами. Основою для таких показників повинні бути ціни на аналогічні товари,
визначені відповідно до статей 6 та 7 Угоди про застосування статті VII Генеральної угоди з
тарифів та торгівлі 1994 року. Угода передбачає використання ціни продажу в країні
походження та вартості виробництва в країні походження;
встановлення мінімальної вартості імпортного одягу та взуття як фактор ризику. Мінімальна
вартість може визначатися на основі вмісту сировини та стандартної доданої вартості.
Наприклад, припустимо, що собівартість сировини за вагою становить 40% від загальної
вартості одягу. Одяг та взуття, які не відповідають такій мінімальній вартості, можуть бути
позначені як ризик. Згідно із правилами СОТ існує два аналогічних методи оцінки, коли
митниця не приймає заявлену вартість товару 18;
в контексті охорони здоров’я громадян:
o запровадити ефективний санітарно-гігієнічний контроль вживаних товарів. Наприклад,
у країнах Прибалтики великі пакети вживаного одягу повинні бути відкриті та
посортовані (за видом волокна, барвників, тощо), щоб можна було провести
ефективну гігієнічну перевірку.
Розвиток вітчизняного ринку

Внутрішній ринок має дві основні проблеми: (i) повільне зростання та витрати на душу населення; (ii)
конкуренція з боку імпорту, особливо значні обсяги імпорту взуття та одягу за заниженою митною
вартістю, та вживаного одягу. Галузі не можуть вирішити обидві ці проблеми самостійно.
Проблема повільного зростання та витрат на душу населення є макроекономічною проблемою, яку
галузі виробництва одягу та взуття не можуть вирішити самостійно. Однак, галузі можуть вжити певні
заходи для збільшення обсягів продажу товарів вітчизняного виробництва:
•

•

•
•

покращити імідж брендів української продукції. Познайомити високо вартісні експортні ринки,
такі як ЄС, із українською продукцією. Підвищити рівень представлення української продукції
на закордонних і вітчизняних торгових ярмарках та показах мод. Стиль, чутливий до
українських смаків та вимог, також підвищить їхню конкурентоспроможність;
агресивно розвивати онлайн-рекламу та роздрібну торгівлю. Вітчизняні виробники одягу та
взуття можуть виконувати невеликі замовлення та проявляти швидку реакцію, необхідну для
конкурентоспроможного забезпечення такого ринку. В Україні є достатньо технічно
підкованих фахівців, які здатні знаходити інноваційні шляхи розвитку цього ринку,
адаптованого до українського споживача;
підвищити продуктивність українського виробництва, що дасть можливість продавати товари
на конкурентних умовах;
вдосконалювати роздрібні мережі. Відсутність добре налагодженої роботи роздрібних мереж,
що продають товари низької та середньої ціни, є перешкодою. Найбільш позитивним кроком,

18

Див. https://www.wto.org/english/tratop_e/cusval_e/cusval_info_e.htm, розділ “Method 5-Computed Method” та “Method 6Fallback Method”
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який можуть здійснити бренди та виробники, це подальший розвиток монобрендових
магазинів. Місцеві кластери також можуть допомогти в розробці двох концепцій розвитку
роздрібної торгівлі:
o місцеві або регіональні роздрібні мережі, що спеціалізуються на продуктах кластера;
o використання кластера для розробки концептуальних магазинів з широким асортиментом
різноманітних стилізованих товарів, таких як взуття, сорочки, пальта, аксесуари для
чоловіків, жінок або дітей, які виробляються в рамках кластера.
1.2.10

Розвиток ринку

Визначення ринків, які слід прагнути розвивати, є тривалим процесом. У цей процес будуть залучені
усі учасники галузей виробництва одягу та взуття. Це стосується окремих підприємств, дизайнерів, а
також місцевих кластерів та національних асоціацій товаровиробників.
1.2.10.1 Формування стратегії

Без чіткої стратегії важко організувати поточну діяльність та оцінити результати. Щоб знайти ключ до
розробки стратегії необхідно відповісти на два запитання:
•
•

яка моя конкурентна перевага?
як привабити та втримати прибуткових клієнтів?

Почати слід із самооцінки. SWOT аналіз (сильні сторони, слабкі сторони, можливості та загрози) –
корисна для цього основа. Дорожня карта представляє такий аналіз для галузей виробництва одягу та
взуття в Україні в цілому (див. 4.1 «SWOT Аналіз»), який може стати відправною точкою для окремих
організацій та підприємств.
До необхідних стратегічних рішень належать відповіді на такі запитання:
•
•
•
•
•

яка наша виробнича стратегія – давальницька схема чи повний цикл?
ми зосереджуємо увагу на дизайні та продажу, виробництві чи на і тому і іншому?
ми маємо чи ми створюємо бренд?
яка наша стратегія пошуку джерел сировини?
чи ми належимо до визначеної категорії ринку чи ми виробляємо те, що можемо продати?

Наступним кроком буде визначити, на якому із чотирьох напрямків конкуренції ви знаходитесь? (Див.
1.1 «Конкурентний потенціал»). Які у вас комерційні переваги, притаманні лише вам? В який спосіб ви
можете бути конкурентоспроможними?
Відповівши на ці запитання, ви можете вирішити, де ви ХОЧЕТЕ бути. Для цього можливо знадобиться
проведення деяких досліджень про доступні можливості:
•
•

19

дослідження різних країн та ринків, щоб зрозуміти, що там продається, а що відсутнє. Для
цього доступно багато онлайн-ресурсів 19;
поїздка в тур по магазинах до цільової країни;

Напр., www.just-style.com про тенденції моди; Fibre 2 Fashion: www.fibre2fashion.com онлайн B2B веб-сторінка
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дорожня карта рекомендує зосередити увагу в першу чергу на Східній Європі, Білорусі
та країнах Балтії;
відвідування цільових торгових виставок;
як тільки ви визначили ринки та продукти, з якими, на вашу думку, ви можете конкурувати,
вам потрібно шукати клієнтів, стежити за торговими виставками або шукати інші контакти.
робота з галузевими асоціаціями та участь в них на цільових ринках 20;
розробка та підтримка потужної он-лайн присутності. Отримання допомоги від професіоналів
для розробки та підтримки веб-присутності.
o

•
•
•
•

1.2.10.2 Відвідування торгових виставок

Витрати та труднощі, пов’язані із відвідуванням торгових виставок є обмежуючим фактором, що
впливає на здатність розширити діяльність на європейські та регіональні ринки.
•

Українське агентство сприяння експорту у співпраці із місцевими кластерами і національними
асоціаціями визначить конкретні торгові виставки, які мають найкращий потенціал для
розвитку експортного бізнесу в таких секторах:
o жіноче та чоловіче взуття;
o жіночий та чоловічий одяг - повсякденний і професійний;
o корпоративна та офіційна форма;
o жіночий одяг швидкої моди;
o жіночий та чоловічий одяг високої моди;
o жіночий спортивний одяг;
o дитячий одяг та взуття;
o жіночий та чоловічий верхній одяг.

Дорожня карта рекомендує в першу чергу зосередити увагу на певних великих галузевих
виставках Європи:
o
o
o
o
o
o
o
•

•

Sourcing Connection, Premier Visio, Париж;
Texworld Apparels Sourcing, Париж;
CIFF & CPH, Копенгаген Данія, для брендів;
CPM Moscow (особливо для Східної Європи);
IPSO Мюнхен для спортивного одягу та одягу для відпочинку на природі;
MICAM, Мілан для взуття;
Стамбульська виставка шкіряної продукції, для шкіри.

Забезпечити фінансування дизайнерів та виробників для участі у галузевих виставках. Спочатку
слід зосередитися на східних країнах Європи, до Німеччини, а також на місцевому та
прибалтійському регіонах. Пізніше слід розширити географію, включивши Францію та Італію.
Великобританія може бути серед ранніх цілей для вовняних жакетів та пальт.
Першим кроком слід надати спонсорську допомогу кільком успішним українським
дизайнерам та фірмам, які надають допомогу в підготовці до виставок, щоб вони могли взяти

20

На веб-сторінці Міжнародної федерації виробників одягу (www.iafnet.eu/our-members-2/our-members/) є великий перелік
галузевих асоціацій
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•

•

участь у виставці Premiere Vision в Парижі. Мета такої участі в тому, щоб зрозуміти, як працює
виставка та що шукають покупці. Важливо, щоб вони помітили, що виставляється, а що НЕ
виставляється. Вони також дізнаються, які інші виставки можуть бути важливими для
конкретних ніш. Учасники опублікують звіт через місцеві галузеві асоціації.
Забезпечити навчання та підтримку для участі у галузевій виставці. Це передбачає загальне
навчання про те, як максимально використати можливості виставки, а також конкретну
допомогу в оформленні стенду та виставкових матеріалів.
Надати допомогу в перекладі виставкових матеріалів та брошур, а також для учасників
виставок. Це може бути послуга, яку на початку може надати Агентство сприяння українського
експорту.
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2

План дій

Як було зазначено вище, для впровадження Дорожньої карти необхідно протягом найближчих трьох
років здійснити декілька заходів. Багато з цих заходів може здійснюватися паралельно. Заходи
впорядковано групами. Індивідуальні заходи часто складаються з кількох кроків. Детальніше в
розділах, на які зроблено посилання.
Основні групи заходів такі:
•
•
•
•
•
•
•
•

розвиток локальних кластерів;
підвищення продуктивності;
інфраструктура підприємств та стандарти;
фінансування;
контрабандні та недооцінені товари;
розвиток внутрішнього ринку;
розвиток зовнішнього ринку;
стимулювання інвестицій.

У таблиці наведено пріоритетність заходу, очікувана дата початку, назва одного чи кількох основних
учасників та підтримка, яку рекомендує Дорожня карта. Основними учасниками є організації,
відповідальні за виконання цього заходу. Пріоритети: 1 – високий, 2 – середній, 3 – низький.
На цьому етапі важко встановити терміни виконання цих заходів. Для цього потрібно знати наявні
ресурси для їх виконання та пріоритети для реалізації. Команда проекту визначила приблизні
обґрунтовані дати початку, виходячи з пріоритетів та передумов для заходів.
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Група заходу/
довідка

Захід

Пріорит
етність

Почат
ок

Ключові показники ефективності (KPI)

Основні партнери

1

2018

Зростання норми виробітку за хвилину

Окремі суб’єкти підприємницької діяльності

% скорочення кількості дефектів

Місцеві кластери

Підвищення ефективності використання
матеріалів

Іноземні експерти

Підвищення продуктивності
Підготовка та
розвиток
управління
персоналом

Пілотні програми професійної
підготовки на обраних
підприємствах

Зниження витрат на виробництво

Навчальні заклади

Підвищена якість та вчасність доставки
Зростання норми виробітку за хвилину
Скорочення кількості дефектів
Від
давальницької
схеми до
повного циклу

Пілотна програма з переходу від
давальницької схеми до повного
циклу

2

2019

Збільшення маржі на людино-годину

Окремі суб’єкти підприємницької діяльності

Збільшення обсягу та вартості продажу

Місцеві кластери
Іноземні експерти
Навчальні заклади

Інфраструктура підприємств та стандарти
Добровільні
стандарти
соціальної
відповідальнос
ті

Встановити та впровадити норми
пожежної безпеки та безпеки
праці

1

2018

Встановлення норм безпеки праці

Окремі фірми

Кількість фірм, що дотримуються норм

Національні асоціації товаровиробників
Бюро сертифікації
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Група заходу/
довідка

Захід

Пріорит
етність

Почат
ок

Ключові показники ефективності (KPI)

Основні партнери

Стандарти
етикетування
та маркування
продукції

Оприлюднити та впровадити
стандарти етикетування та
маркування, що відповідають
вимогам ЄС, як для вітчизняної
продукції так і для експорту

2

2019

Кількість фірм, що дотримуються норм

Національні асоціації товаровиробників

Добровільні
стандарти,
щодо
тестування
продукції та
специфікацій

Дотримання стандартів REACH та
CEN щодо тестування продукції та
специфікацій

3

Нестача кадрів

Впровадження дуальної системи
освіти

Окремі суб’єкти підприємницької діяльності
Бюро сертифікації
2019

Відсоток продукції, що відповідає стандартам
REACH та CEN
Кількість фірм, що дотримуються норм

1

2018

Кількість осіб, що навчається за дуальною
системою
Підвищення кваліфікації слухачів на робочому
місці

Міжнародний
експертний
потенціал

Створити та впровадити механізм
використання праці запрошених
іноземних фахівців в галузях
пошиття одягу та взуття

3

Впровадити доступне лізингове
фінансування для обладнання

2

2020

Кількість іноземних працівників за контрактом в
галузях пошиття одягу та взуття
Зростання продуктивності на тих фабриках, де
використовують іноземних працівників

Національні асоціації товаровиробників
Окремі суб’єкти підприємницької діяльності
Бюро сертифікації

Навчальні заклади професійної підготовки
Окремі суб’єкти підприємницької діяльності
Місцеві кластери
Місцеві фабрики
Кадрові агентства для іноземних фахівців

Фінансування
Лізингове
фінансування

2019

Процентна ставка для лізингового фінансування

Банки та інші фінансові установи

Кількість окремих підприємств, що
використовують механізми кредитування

Окремі суб’єкти підприємницької діяльності

Вартість обладнання, що фінансується за рахунок
лізингу
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Група заходу/
довідка

Захід

Пріорит
етність

Почат
ок

Ключові показники ефективності (KPI)

Основні партнери

Факторинг
розрахунків із
покупцями і
замовниками

Впровадити доступну послугу
факторингу для внутрішньої і
іноземної дебіторської
заборгованості

2

2019

Ставка дисконтування для факторингу

Банки та інші фінансові установи

Кількість окремих підприємств, що
використовують факторинговий фонд

Окремі суб’єкти підприємницької діяльності

Обсяг дебіторської заборгованості переданої за
факторингом
Правове та нормативне середовище
Розробити показник мінімальної
вартості імпортного одягу для
встановлення факторів ризику
для митниці

1

Санітарний
контроль

Реалізувати санітарний контроль
імпортного вживаного одягу

1

Вдосконалення
митного
законодавства

Змінити митне законодавство,
щоб спростити процедуру
оскарження контрактної ціни на
імпорт

2

Питання
оподаткуванн
я та тіньове
виробництво

Звільнити експортуючі
підприємства від ПДВ на
сировину. ПДВ сплачується лише
у випадку, якщо матеріал не
реекспортується як готовий товар

2

ПВЗВТ

Покращити формулювання
протоколу ПВЗВТ з ЄС, щоб
усунути проблеми при отриманні
сертифікату Євро-1

1

Митні збори

2018

2018

Збільшення розміру ПДВ та мита, що сплачується
на імпорт одягу та взуття

Митні органи

Скоротити обсяги імпорту вживаного одягу

Митні органи

Національні асоціації товаровиробників

Національні асоціації товаровиробників
2019

Кількість оскаржень щодо недооцінки імпорту
вирішених у позасудовому порядку.
Збільшення розміру ПДВ та мита, що сплачується
на імпорт одягу та взуття

2019

2018

Митні органи
Національні асоціації товаровиробників
Уряд України

Збільшення обсягів експорту за рахунок
поліпшення руху грошових коштів

Національні асоціації товаровиробників

Збільшення безмитного експорту до ЄС із
використанням сертифікатів Євро-1

Національні асоціації товаровиробників

Міністерства та митні органи

Митні органи
Міністерства України
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Група заходу/
довідка

Захід

Пріорит
етність

Почат
ок

Ключові показники ефективності (KPI)

Основні партнери

Офіційне
працевлаштува
ння

Відрегулювати спрощену систему
оподаткування таким чином, щоб
можливо було заохотити
роботодавців декларувати
повний фонд заробітної плати та
сплачувати податок

2

2019

Кількість працівників, які виходять із

Національні асоціації товаровиробників

тіньового виробництва

Міністерства

Розвиток місцевих кластерів
Розвиток
кластерів

Створити кластерні організації та
їхні стратегії
Реалізувати діяльність кластерів

1

2018

1

2018

Поліпшення іміджу бренду
вітчизняної продукції одягу та
взуття за рахунок поліпшення
якості продукції та просування
товарів

1

2018

Агресивно розвивати онлайн
рекламу та роздрібну торгівлю

2

Кількість міст або регіонів, які мають кластерні
організації
Кількість заходів, проведених кластером

Місцеві суб’єкти підприємницької діяльності
Муніципальні та регіональні органи влади

Розвиток вітчизняного ринку
Вдосконалення
вітчизняної
продукції

Маркетинг та
просування

Зростання показників продажу вітчизняного одягу
та взуття - обсяг і проникнення на ринок

Окремі суб’єкти підприємницької діяльності
Національні асоціації товаровиробників
Компанії, що займаються дизайном,
просуванням та рекламою

2019

Збільшення обсягу продажу вітчизняної продукції
в режимі он-лайн – обсяг та вартість
Збільшення відсоткового проникнення на ринок
вітчизняної продукції

Окремі суб’єкти підприємницької діяльності
Національні асоціації товаровиробників

Кількість вітчизняних виробів доступних он-лайн
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Група заходу/
довідка

Захід

Пріорит
етність

Почат
ок

Ключові показники ефективності (KPI)

Основні партнери

Роздрібні
мережі

Розвивати кращі вітчизняні
роздрібні мереж:

2

2019

Зростання показників продажу вітчизняної
продукції

Окремі суб’єкти підприємницької діяльності

розпочати із монобрендових
магазинів
Регіональні та
міжнародні
мережі

Розвивати регіональні роздрібні
мережі

Концептуальні
магазини

Розвивати концептуальні
магазини з різноманітними
продуктами з кластера на одну
тему або на цільовому ринку

Збільшення кількості роздрібних магазинів з
вітчизняною продукцією
3

2020

Збільшення обсягів продажу вітчизняної продукції
через регіональні мережі
Збільшення кількості роздрібних магазинів з
вітчизняною продукцією

3

2020

Збільшення обсягів продажу вітчизняної продукції
через концептуальні магазини
Збільшення кількості роздрібних магазинів з
вітчизняною продукцією

Окремі суб’єкти підприємницької діяльності
Місцеві кластери

Окремі суб’єкти підприємницької діяльності
Місцеві кластери

Розвиток зовнішнього ринку
Міжнародні
ринкові зв'язки

Розвинути маркетингові стратегії

1

2018

Кількість розроблених стратегій

Місцеві кластери

Фактичні показники у порівнянні із КПЕ,
встановленими в Стратегії

Окремі суб’єкти підприємницької діяльності
Національні асоціації товаровиробників
Іноземні координатори, які готуватимуть
українських координаторів

Галузеві
виставки

Відвідування торгових ярмарків
(Європа, СНГ)

1

2018

Кількість відвіданих галузевих виставок

Місцеві кластери
Окремі суб’єкти підприємницької діяльності
Національні асоціації товаровиробників
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Група заходу/
довідка

Захід

Пріорит
етність

Почат
ок

Ключові показники ефективності (KPI)

Основні партнери

Галузеві
виставки

Обрати виставки на інших
ринках, таких як Канада, США,
Близький Схід для відвідування
та презентації продукції

3

2020

Кількість відвіданих галузевих виставок

Місцеві кластери

Створити Текстильні Агентства у
приватному секторі

3

Текстильні
агентства

Окремі суб’єкти підприємницької діяльності
Організації, що займаються просуванням
галузевих виставок
2020

Кількість створених текстильних агентств

Місцеві кластери

Обсяг ділових операцій, здійснених через
текстильні агентства

Окремі суб’єкти підприємницької діяльності

Кількість техніко-економічних досліджень

Місцеві кластери

Кількість успішно залучених інвестицій

Консультанти-експерти з питань розробки
техніко-економічного обґрунтування

Стимулювання інвестицій
Вітчизняні та
іноземні
інвестиції

Розробити техніко-економічні
дослідження для конкретних
інвестицій та сприяти цільовим
інвесторам

2

2019

Вартість інвестиційних проектів

Інвестиційні установи
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3

Ринкові тенденції: одяг та взуття

3.1 Світові ринки одягу
Загальний обсяг світового ринку одягу в 2017 році за прогнозами становитиме 1,4 трлн. доларів
США. Цей показник збільшився з 1,25 трлн доларів США у 2015 році. Світовий ринок одягу зріс на
4,5% у 2015 році. Зростання повільно збільшується, і очікується, що до 2020 року його рівень
становитиме 6% на рік. Зростання світових ринків одягу є нижчим, ніж до фінансової кризи, що в
середньому становило 8,7% за п’ять років до 2008 р. В 2015 році розподіл ринку виглядав таким
чином:
•
•
•

жіночий одяг
чоловічий одяг
дитячий одяг

52,9%;
31,2%;
15,9%.

Цей розподіл суттєво не змінюється 21.
Загальна частка світового ринку, що покривається першою п’ятіркою брендів 22, становить лише 5,4%
(у порівнянні з 4,1% у 2015 році). Хоча основні бренди можуть домінувати в маркетингових
тенденціях, світовий ринок одягу однак все ще різноманітний.
Найбільшим ринком, близьким до України, є Європейський Союз, з яким в України зараз є угода
про вільну торгівлю. Дохід на душу населення в ЄС становить 20 000 євро. Загальний обсяг продажу
одягу в роздріб в 2016 році склав 350 млрд. євро. Оскільки населення в 2016 р. становило близько
500 млн. чоловік, витрати на одяг на душу населення становили близько 700 євро 23. Споживання
одягу зростає приблизно на 2,3% на рік.
Таблиця 1: Продаж, споживання та імпорт одягу в ЄС

2016

коментарі

Загальний обсяг продажу €350 млрд.
одягу в роздріб
Загальний обсяг імпорту одягу €81,2 млрд.
(ціна CIF)
Загальний обсяг споживання € 92 млрд.
одягу (ціна CIF або оптова ціна)

88% споживання (+0,5% росту
у порівнянні з минулим
роком)
Оптова
ціна
становить
приблизно ¼ роздрібної ціни

Частка України на ринку одягу ЄС мізерна. У 2015 році загальний обсяг експорту до ЄС становив 284
мільйони євро, або 0,3% загального імпорту ЄС. За п’ять років до 2015 року обсяг експорту до ЄС
зменшився. Сукупний середньорічний темп приросту (CAGR) становив -0,8%.

21

22
23

Джерело: Marketline
H&M (1.6%), Nike, (1.1%), Zara (1.0%), Uniqlo (0.9%), Adidas (0.8%) – Джерело: Euromonitor Passport
У порівнянні з приблизно 980 доларів на душу населення, що витрачається на одяг у США.
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3.2 Світові ринки взуття
Загальний обсяг світового ринку взуття у 2017 році за прогнозами становитиме 450 млрд. доларів.
Відбулося зростання показника з 400 млрд. доларів у 2015 році. Очікується, що ринок зросте до 480
млрд. доларів у 2018 році. З 2014 року річне зростання ринку становило приблизно 7%, і
прогнозується, що такий темп зростання збережеться протягом наступних кількох років.
Ринок спортивного одягу становить 26% від загального обсягу ринку взуття. Цей ринок зростає
приблизно на 4% на рік. Ринок звичайного взуття зростає приблизно на 3% на рік. Тому в найближчі
роки спортивне взуття займе трохи більшу частку ринку.
Розподіл ринку в 2016 році, який за прогнозами суттєво не зміниться, був таким:
•
•
•

жіноче
чоловіче
дитяче

53%;
34%;
12% 24.

Імпорт взуття та шкіряних товарів в ЄС становить менший відсоток загального споживання, ніж
одягу.
Таблиця 2: Продаж, споживання та імпорт взуття в ЄС

Загальний обсяг продажу взуття та
шкіряних виробів в роздріб
Загальний обсяг імпорту взуття та
шкіряних виробів (ціна CIF)
Загальний обсяг споживання взуття
та шкіряних виробів (ціна CIF або
оптова ціна)

2015
€84,5 млрд.

Коментарі

€20 млрд.

66% споживання (за оптовою
ціною)

€ 30,4 млрд.

Оптова ціна становить
приблизно 1/3 роздрібної
ціни

Починаючи з 2015 ринок взуття в ЄС року зростав приблизно на 2%, і, очікується, що зростання
втримається на рівні приблизно 2% і в 2017 році. За прогнозами, такий темп зростання буде
продовжуватися до 2020 року 25.
Як і з одягом, українська продукція займає незначну частку імпорту взуття в ЄС. Загальний обсяг
експорту взуття та шкіряних виробів до ЄС у 2015 році склав 74 млн. євро, або 0,4% від загального
імпорту ЄС. Експорт до ЄС зростав протягом п’яти років до 2015 року. CAGR склав + 7,4%.
П’ять провідних світових брендів взуття 26 – спортивні бренди, що свідчить про важливість
спортивного взуття на ринку. Це також вказує на важливість основних брендів у цьому сегменті.
Ринок звичайного взуття є більш різноманітним, із меншою концентрацією основних гравців. Це
гарна новина для українських постачальників взуття, оскільки багато хто з них є невеликими
виробниками звичайного взуття. Вони будуть більш конкурентоспроможними на диверсифікованих
ринках.

24

25
26

Джерело: Euromonitor International
Джерело: Statista
Adidas, Nike, PUMA, Fila, New Balance
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3.3 Тенденції світового ринку
Існує ряд важливих тенденцій, які переформовують світовий ринок одягу. Найбільш актуальними
для української швейної та взуттєвої промисловості є:
•
•
•
3.3.1

інтернет; ріст онлайн-торгівлі;
швидка мода;
роздрібна торгівля за цінами нижче звичайних.
Зростання електронної комерції в ЄС

Електронна комерція взяла на себе ключову роль в ЄС, і також передбачає великі можливості для
українського одягу та взуття. У 2016 році 61% інтернет-користувачів купували товари онлайн.
Шістдесят вісім відсотків онлайн покупців купували у продавців за межами ЄС.
Найбільшою категорією покупок були одяг та спортивні товари, що становило 61% від усіх покупок.
Що важливо на майбутнє, 69% всіх покупок одягу робили покупці віком 16-24 роки.
Це важливо для України тому що:
•
•

онлайн покупки вимагають швидкої та надійної відповіді. Безпосередня близькість України
до Європи дає їй перевагу;
онлайн постачальники зазвичай розміщують дрібні замовлення, щоб уникнути необхідності
складування та накопичення товарів, що не продаються. Українське виробництво одягу та
взуття орієнтоване на менш масштабне виробництво.

До країн ЄС із найбільшим зростанням електронної комерції (понад 10% на рік) належать ті, що
знаходяться безпосередньо в регіоні та Італію27, з якими деякі українські виробники вже мають
торгові відносини.
3.3.2

Провідні країни-імпортери ЄС

Перша четвірка країн-імпортерів в ЄС імпортували близько половини чи більше від загального
імпорту одягу та взуття в ЄС:
Таблиця 3: Перша четвірка країн-імпортерів ЄС

Країна
Німеччина
Великобританія
Франція
Іспанія
Бельгія
Всього із першої
країн

Імпорт одягу
22%
18%
12%
12%
четвірки 64%

Імпорт взуття
20.3%
15,8%
13,7%
11,6%
61,4%

27

Країни ЄС із рівнем зростання електронної комерції понад 10% на рік: Литва, Ірландія, Чехія, Угорщина, Іспанія, Італія,
Словаччина.
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В України немає добре розвинутих відносин з постачання з цими країнами, крім Німеччини. З
іншого боку, до країн, які показали найвищий приріст імпорту із CAGR в більше ніж 10% за п’ять
років, до 2016 року, належать країни східноєвропейського регіону.
Таблиця 4: Країни ЄС з найвищими темпами зростання імпорту

Країна із зростанням імпорту
одягу на >10%
Люксембург
Польща
Латвія
Словаччина
Литва

Країна із зростанням імпорту взуття
на >10%
Польща
Словенія
Бельгія
Угорщина
Португалія

Ринки ЄС, що пропонують хороший потенціал для зростання:
• Східна Європа
o високі темпи зростання імпорту, високі темпи зростання електронної комерції,
географічна близькість та схожість за мовою та культурою;
• Німеччина та Італія
o це великі ринки одягу, вони різноманітні і пропонують можливості постачальникам
нішевих товарів; вже існують відносини постачання за давальницькими схемами з
цими країнами;
• Великобританія
o це один із п’яти найбільших ринків ЄС. Це також найбільший ринок для пальт та
курток 28.
Беручи до уваги розвиток експорту, перше на чому хочеться зробити акцент – це країни Східної
Європи. Німеччина і Італія будуть наступними щодо одягу та взуття. Великобританія буде доречною
ціллю для виробників вовняних виробів.

3.4 Український ринок одягу та взуття
Важко отримати надійні статистичні дані щодо виробництва, споживання та імпорту одягу та взуття.
Виробничі статистичні дані ускладнюються тим фактом, що більша частина продукції виробляється в
тіні, і тому дані про неї не повідомляються. Дані щодо імпорту можуть бути низькими через
контрабанду та занижену вартість імпорту. З іншого боку, ця статистика може бути корисною для
відображення тенденцій, припускаючи, що відхилення зберігаються на одному рівні щороку. Однак
статистичні дані щодо експорту досить надійні, оскільки їх можна перевірити за даними імпорту
країн-імпортерів.

28

Після Брекзіту, Україні доведеться вести окремі переговори щодо УВТ із Великобританією.
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Рис. 4: Споживання одягу та взуття в Україні

Видиме
споживання – млн.
доларів

Огляд домашнього господарства
– млн. доларів
Джерело: Державна служба статистики України (ДССУ). Огляд домашнього господарства ДССУ

Немає прямих статистичних даних щодо загального обсягу споживання взуття та одягу для України.
В результаті додавання вартості імпорту та виробництва та віднімання вартості експорту можемо
отримати оцінку видимого споживання. Різке падіння з 2013 до 2015 року відбулося головним
чином через падіння курсу гривні відносно долара в поєднанні з 10-відсотковим зниженням
видимого споживання. Незначне збільшення вартості в 2016 році пояснюється збільшенням
видимого споживання взуття на 6%.
Проте, значення видимого споживання знижується за рахунок того, що для виробництва за
давальницької схемою витрати на сировину не включаються, але експорт включає загальну вартість
продукту, в тому числі сировину. Крім того, дані виробництва не включають тіньову продукцію. Ці
дані можна тлумачити для виявлення тенденцій, припускаючи що відхилення між ними
зберігаються на одному рівні протягом чотирьох років.
Дані огляду домогосподарств за 2015 та 2016 роки свідчать про незначне зниження споживання в
доларах США 29. Це суперечить тенденції, яка виявляється у видимому споживанні. Це протиріччя
зникає, коли дані за два роки порівнюються в гривнях.
Таблиця 5: Споживання одягу та взуття в Україні в гривнях

2015
2016

Споживання за даними
огляду домашнього
господарства – млн. грн.
50,886
56,763

Видиме споживання – млн.
грн.
15,052
17,779

Джерело: ДССУ

Найкращий висновок, що випливає із цих даних, полягає в тому, що спостерігається невелика
тенденція до зростання в споживанні одягу та взуття, що, швидше за все, пов’язано із збільшенням
споживання взуття. Дані також вказують на важливість точної статистики в галузях виробництва
одягу та взуття. Зміни в політиці, які дозволять значно вивести виробництво одягу та взуття з тіні,
допоможуть покращити статистику.

29

Дані щодо споживання домогосподарств включають в себе споживання тіньової продукції та вживаного одягу, що не
враховується в даних щодо видимого споживання.
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Витрати на одяг на душу населення в ЄС складають близько 700 доларів. За даними огляду
домогосподарств, в Україні витрати на одне домогосподарство становить близько 150 доларів США
як на одяг, так і на взуття або близько 52,85 долара на душу населення 30. Внутрішнє споживання в
Україні є низьким, і це становить обмеження для ринку.
Мережі роздрібної торгівлі одягом та взуттям недостатньо розвинені. Є брак національних
ритейлерів, які могли б просувати українські вироби. Деяким брендам взуття та одягу вдалося
проникнути на ринок із монобрендовими магазинами. Розвиток ринку роздрібної торгівлі також
стримується дешевим імпортом та вживаним одягом, що продається на базарах.

3.5 Угоди про вільну торгівлю
Україна досягла домовленості щодо укладення угод про вільну торгівлю (УВТ) з країнами ЄС,
чотирма країнами ЄАВТ 31, та десятьма іншими країнами. Остання угода укладена з Канадою, дійсна
з 1 серпня 2017 року. За винятком Македонії, яка просто встановлює 10% ввізне мито на одяг та
взуття, всі угоди надають безмитний доступ для товарів одягу та взуття, які відповідають правилам
походження. Правила можуть бути досить складними, але вони поділяються на три категорії.
Таблиця 6: Короткі категорії правил походження

Правило походження
100% українського походження або походження
торгового партнера АБО зміна товарного коду HS 32
Тканини, походженням з третіх країн <= 40% від вартості
виробу на умовах франко-завод
• Тканина повинна походити із України, ЄС, або країн
Пан-Євро-Мед, з яким Україна уклала УВТ.
• Винятки із правил див. Текстовий блок 3: Правила
походження товарів ЄС – Одяг та текстильні вироби
• Пряжа може бути будь-якого походження.

Країна(-и), до яких воно застосовується
Канада, країни СНД33; застосовується
також до взуття для ЄС
ЄАВТ, Чорногорія
ЄС для одягу

30

Населення України в 2016 році становило 42 676 000. Було 15 033,4 домогосподарств; так, приблизно 2,89 особи на
домогосподарство.
31
До країн ЄАВТ з УВТ належать: Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн, Швейцарія.
32
Для країн СНД, якщо не відбувається зміна коду HS, повинна бути достатня вітчизняна частка у доданій вартості> = 50%
від вартості товару на умовах франко-завод.
33
Країни СНД із УВТ: Вірменія, Киргизстан, Узбекистан, Молдова, Грузія, Азербайджан, Туркменістан, Білорусь,
Таджикистан, Казахстан.
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Цей перелік не претендує на вичерпність,
однак він достатній для обговорення в
Дорожній
карті.
Існують
численні
спеціальні винятки. Наприклад, взуття
може бути виготовлене з будь-якого
матеріалу будь-якого походження, за
винятком заготовок, які повинні походити
з України або країни торгового партнера.
Посилання на веб-сайти, на яких
подаються точні правила походження,
наведено в пункті 10.2 Додатку - Україна.
Угоди вільної торгівлі та правила
походження 5.1 «Додаток A - Угоди вільної
торгівлі та Правила походження».
Головне питання полягає в тому, що для
того, щоб одяг відповідав вимогам
необхідним для отримання безмитного
доступу до ринків ЄС, Чорногорії та ЄАВТ 34,
Договір ЄС Пан-Євро-Мед дозволить,
починаючи
з
січня
2019
року,
використовувати тканини з таких країн, як
Туреччина. Тканини з країн СНД та Азії не
можна використовувати для товарів
призначених для безмитного експорту до
ЄС.
Однак для країн СНД та Канади, схоже,
тканина не повинна походити з України
або країни торгового партнера, оскільки
змінений товарний код HS вважається
достатнім показником якості виробництва.
В даний час експорт в ці країни дуже
низький. Канада є важливою можливістю
для забезпечення зростання експорту.
Серед країн СНД Білорусь, ймовірно, дає
найкращу можливість збільшити експорт.
Купівельна спроможність є відносно
високою, і вона має спільний з Україною
кордон.

Правила походження товарів ЄС для одягу та
готових текстильних виробів
В цілому, щоби одяг (Групи 61 та 62), підпадав під дію
безмитного доступу на ринки ЄС, він повинен бути
виготовлений із матеріалу, походженням з ЄС або України.
1. Подвійна трансформація- Це стосується перетворення
пряжі на тканину, а тканини на одяг. Оскільки і
тканина, і одяг виготовляються в Україні, одяг
вважається таким, що походить з України, і тому може
ввозитися в ЄС на умовах безмитного доступу.
2. Двостороння кумуляція – В цьому випадку тканина з
ЄС може використовуватися для пошиття одягу в
Україні, і одяг вважається таким, що походить з
України.
3. Діагональна трансформація- конвенція Пан-Євро-Мед
дає можливість використовувати тканину із країнучасниць конвенції, з якими Україна уклала УВТ, для
пошиття одягу, який вважатиметься таким, що
походить з ЄС.
Є два важливих винятки із цих правил:
1. Правило 8 відсотків-Для більшості одягу, тканини із
третіх країн (не ЄС, Україна або Пан-Євро-Мед) можуть
бути використані для пошиття одягу, якщо їхня
вартість не перевищує 8% від вартості товару на
умовах франко-завод. Це не стосується підкладок та
додаткових підкладок. Нетекстильні матеріали (тобто,
не віднесені до Груп 50 - 63) такі як ґудзики та
застібки, з третіх країн можуть використовуватися,
при цьому їхня вартість має бути врахована у 8%.
2. Правило 10 відсотків- Це правило застосовується
лише до товарів, вироблених з більше ніж одного виду
тканин. В цьому випадку тканини з третіх країн
повинні складати не більше 10% від загальної ВАГИ
продукту.

Правила для готових текстильних виробів- Розділ 63
6301 - 6304- Покривала, штори та постіль: неткані
вироби можуть бути виготовлені з волокнистої або
хімічної целюлози із третіх країн. Ткані – з небіленої
однониткової пряжі. Якщо із вишивкою: можуть бути
вироблені із тканини, що не перевищує 40% вартості
продукту.
Текстовий блок 3: Правила походження товарів ЄС –Одяг та
текстильні вироби

Щодо інших країн, проблемою експорту одягу є брак вітчизняних тканин. Тканини з ЄС дорогі, а для
того, щоб забезпечити конкурентоспроможну ціну українським виробникам потрібні дешевші

34

ЄАВТ та Чорногорія вимагають, щоб вартість тканин, іншого походження становили ≤40% від вартості виробу на умовах
франко-завод. У більшості випадків тканина становить близько 60% вартості одягу.
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тканини. В даний час більшість виробництва одягу на експорт до ЄС здійснюється на основі
давальницької схеми, із використанням тканин, походженням з ЄС, наданих замовником. Завдання
галузей – перейти до виробництва повного циклу. Із тканинами місцевого походження українські
виробники зможуть забезпечити більш швидке реагування та виконувати невеликі замовлення для
тих ринків ЄС, які потребують такої послуги. Таким чином, інвестиції у вітчизняне виробництво
тканини можуть допомогти українським виробникам одягу бути більш конкурентоспроможними.
3.5.1.1 Правила походження для взуття

За словами Олександра Бородині, президента Ліги виробників взуття, шкіряних галантерейних
виробів, виробів з хутра та виробів зі шкіри, українська митниця інтерпретує Правила походження
для взуття, яке ввозиться до ЄС, як такі, що вимагають, щоб 100% всіх матеріалів походженням з
України або ЄС або ввезеними в Україну з фактичною чи формальною сплатою мита. Це створює
проблему для малих виробників, які не ведуть детальний фінансовий облік, працюючи на
спрощеній системі оподаткування. Тому, вони і не можуть представити документи, що
підтверджують сплату мита.
В тексті Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, Додаток II, сказано 35:
Таблиця 7: Правила визначення походження для взуття для ЄС

Код товару за Гармонізованою
системою

Опис товару

Окремі товарні коди групи 64

Взуття, гетри тощо; частини таких
виробів; окрім:

6406

Частини взуття (включаючи верх
взуття з прикріпленою чи
неприкріпленою внутрішньою
устілкою, крім зовнішніх
підошов); вкладні устілки, устілки
під п’ятку та подібні знімні
деталі; гетри, гамаші та подібні
вироби, і їх частини

Правила переробки матеріалів з
походженням з інших країн, що
надають товару статус
походження
Виробництво з матеріалів будьяких заголовків, за винятком
процесу прикріплення верхньої
частини взуття до внутрішньої
підошви або до компонентів
підошви заголовка 6406
Виробництво з матеріалів будьякого заголовка, окрім
матеріалів даного товару

Таким чином на основі цього витягу зрозуміло, що для пошиття взуття може бути використана
сировина будь-якого походження, не обов'язково з України чи ЄС. Винятком є частини взуття, що
належать до категорії товару за гармонізованою системою з кодом 6406, з походженням не з ЄС чи
України. Мета цих правил походження, судячи з усього, полягає в тому, щоб запобігти імпорту
частково зібраного взуття з-за меж зони вільної торгівлі, що дозволяє провести незначну обробку
таких заготовок, а потім експортувати товар безмитно до ЄС.

35

Джерело: Офіційний журнал Європейського Союзу -29/5/2014; сторінка L161/2072.
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3.6 Структура української торгівлі одягом та взуттям
Імпорт та експорт взуття та одягу значно скоротився після 2014 року. В 2016 році обсяги торгівлі
дещо зросли. ЄС домінує на експортних ринках і представляє все більшу частку імпорту.
3.6.1

Імпорт та експорт українського одягу

Основні партнери України в експортній торгівлі одягом це ЄС, Росія та країни СНД, які в 2016 році
становили 98,1% всього експорту. Найбільшим напрямком реалізації одягу на експорт є країни ЄС.
Починаючи з 2014 року, експорт до Росії та країн СНД суттєво впав. Невелике збільшення загального
обсягу експорту одягу за 2016 рік пояснюється збільшенням експорту до ЄС 36.
Рис. 5: : Експорт українського одягу в тис. дол.

Як і у випадку із експортом, після 2014 року відбулося суттєве падіння обсягу імпорту. В 2016 обсяги
імпорту дещо зросли, в основному, за рахунок збільшення імпорту з ЄС. Китай та інші країни Азії –
домінуючі імпортери одягу, обсяг якого у 2014 році становив 67% і знизився до 55% у 2016. Проте ЄС
збільшив свою частку імпорту з 22% у 2014 році до 34% у 2016 році.

36

На цих графіках одяг = Верхній одяг і нижня білизна (ткані та трикотажні або в’язані вироби), інший одяг та аксесуари, панчішношкарпеткові вироби. Джерело: Державна служба статистики України..
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Рис. 6: Імпорт українського одягу в тис. дол.

Якщо припустити, що ці тенденції збережуться, протягом наступних кількох років зросте роль ЄС і як
джерела імпортованого одягу, і як напрямку реалізації одягу на експорт.
3.6.2

Імпорт та експорт українського взуття

Україна здійснює експорт взуття в основному в ЄС, що становить 81% експорту взуття. Як і у випадку
з одягом, на всіх експортних ринках спостерігалося значне падіння після 2014 року. Експорт до Росії
продовжує знижуватися, тоді як експорт до ЄС та країн СНД почав зростати в 2016 році.
Рис. 7: Експорт українського взуття в тис. дол.

Джерело: ДССУ

Китай є найбільшим імпортером взуття, чий обсяг імпорту в 2016 році становив 57%. Імпорт з
Китаю, інших країн Азії та ЄС у 2016 році збільшився. У 2016 році ЄС збільшив свою частку
імпортного взуття з 14% у 2014 році до 17%. Імпорт з Росії та країн СНД продовжував знижуватися в
2016 році.
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Рис. 8: Імпорт українського взуття в тис. дол.

Джерело: ДССУ

Ці дані можуть бути спотворені внаслідок навмисного заниження вартості імпорту. Наступний
рисунок, який показує дані для імпорту в тисячах пар, показує аналогічний графік за той самий
період. Це свідчить про те, що якщо вартість імпорту занижується, то це відбувається систематично.
Китай дійсно показує постійно більшу частину обсягу, а не вартості. Це може бути пов’язано із
недооцінкою або через те, що взуття, імпортоване з ЄС, значно дорожче, ніж те, що ввозиться з
Китаю.
Рис. 9: Імпорт українського взуття в тис. пар

3.7 Оцінка попиту
Українські виробники одягу та взуття мають певний потенціал для розширення своїх ринків.
Найбільш очевидним є розширення проникнення на ринок ЄС, оскільки це найбільший і
найперспективніший ринок, з яким Україна має угоду про вільну торгівлю. Непоганою початковою
метою є швидко зростаючі ринки в Східній Європі. Коли з Туреччиною буде укладено угоду про
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вільну торгівлю, цей ринок також матиме потенціал, оскільки виробничі витрати в Україні будуть
нижчими, ніж у Туреччині, особливо якщо українські виробники підвищать свою продуктивність.
На жаль, великий російський ринок в основному закритий для українського сектора одягу та взуття.
Проте існує угода про вільну торгівлю між Білоруссю та Україною. Дохід на душу населення в
Білорусі становив близько $ 5000 в 2016 році, у порівнянні з $ 2100 в Україні. Враховуючи
географічну близькість, мовну та культурну спорідненість з Білоруссю, здобуття цього ринку
видається доцільним.
Внутрішні ринки достатньо великі та мають великий потенціал для вітчизняних постачальників.
Однак для їхнього розвитку існують перешкоди: низький рівень витрат на душу населення,
конкуренція з боку імпорту, та слабо розвинені мережі роздрібної торгівлі. Ці питання, а також
рекомендовані підходи до їх вирішення обговорюються в розділі 1.2.9 Розвиток вітчизняного ринку.

4

Дослідження та аналіз галузей

Українська промисловість виробництва одягу та взуття складається з чотирьох основних
компонентів:
•
•
•
•

сектор текстильної або тканинної обробки;
сектор виробництва одягу та швейних виробів;
сектор взуття, шкіри та комплектуючих деталей;
сектор дизайну та моди.

Незважаючи на те, що ланцюг постачання одягу включає в себе текстильне виробництво, пошиття
одягу та дизайн, буде корисно обговорити кожен із цих секторів окремо, оскільки стосовно кожного
з них є чіткі питання. Аналогічно, ланцюг постачання взуття включає в себе виробництво шкіри,
пошиття взуття, та дизайн.

4.1 SWOT-аналіз
Українські галузі виробництва одягу та взуття має потенціал для розширення, за умови
використання свого потенціалу, що передбачає як потенціал пропозиції, так і перспективи попиту.
Однак, промисловість повинна подолати певні перешкоди та активно продовжувати вихід на ринки
та залучення інвестицій.
Короткий SWOT-аналіз галузей дасть чітке уявлення про поточну ситуацію в галузях:
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Сильні сторони
• угоди про вільну торгівлю з ЄС, Канадою, СНД,
Білоруссю, ЄАВТ;
• відмінне транспортне сполучення з ЄС;
• висока якість виробництва;
• якісний дизайн та мода;
• деякі фабрики оснащені сучасним
обладнанням;
• конкурентні витрати на оплату праці.

Можливості
• забезпечення швидкого відгуку на невеликі
замовлення на нішевих ринках, таких як
“швидка мода”;
• просування українських брендів на експортних
ринках;
• забезпечення сезонних поповнень;
• забезпечення товарами високої моди та
товарами класу люкс із конкурентною ціною;
• розвиток українських брендів на міжнародному
рівні;
• підготовка персоналу, освоєння передових
навичок;
• реконструкція фабрик з метою підвищення
продуктивності, в тому числі створення
модульних виробництв;
• залучення цільових інвестицій у виробництво
текстилю та аксесуарів/фурнітури;
• інвестиції в нові та існуючі фабрики;
• розвиток експортних ринків спочатку в регіоні, а
потім розширення їх до ЄС, ЄАВТ, Канади та
Близького Сходу.

Слабкі сторони
• обмежене виробництво вітчизняних тканин,
шкіри та фурнітури;
• значні обсяги «сірого» імпорту взуття та одягу і як
наслідок значний рівень тінізації внутрішнього
ринку;
• імпорт із заниженою вартістю становить
конкуренцію вітчизняному продукту;
• старіння робочої сили в галузях - труднощі із
залученням нових працівників;
• нестача керівного персоналу середньої ланки;
• відсутність довіри до правової системи;
• нестача технічного персоналу;
• військові дії на Сході країни;
• корупція;
• низька внутрішня купівельна спроможність;
• низька продуктивність;
• багато обладнання застаріло;
• відсутність фінансування для розширення та
вдосконалення;
• відсутність розуміння та доступу до міжнародних
ринків;
• більшість виробництва одягу працює за
давальницькою схемою;
• українські бренди не є добре відомі чи
встановлені.
Ризики
• ЄС зменшує розмір мита на торгівлю одягом та
взуттям в рамках пільгового режиму GSP,
зменшуючи цим переваги ГВЗВТ (Поглибленої та
всебічної зони вільної торгівлі між Україною та
ЄС;
• складна ситуація в окремих районах Донецької і
Луганської областей;
• зовнішня міграція робочої сили;
• Brexit
призведе
до
втрати
ГВЗВТ
з
Великобританією;
• проблеми із отриманням сертифікату Євро-1.

Що стосується сторони пропозиції, перед нею стоять два основні завдання: (і) покращити
продуктивність фабрик, та (іі) залучати інвестиції, як вітчизняні, так й іноземні для покращення та
розширення існуючої потужності.
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Що стосується сторони попиту, його найважливішим завданням є забезпечити, щоб українські
виробники, бренди, творці моди ефективно просувалися на експортні ринки, такі як ЄС, Білорусь,
ЄАВТ, Близький Схід та Канада.

4.2 Текстильна промисловість та формування тканини
В Україні залишилася невелика кількість текстильних підприємств. В таблиці 8 нижче наведені дані
отримані від найбільших діючих текстильних комбінатів України. Ті, які виробляють вовняні та
камвольні тканини, працюють на повну потужність. Значна частина виробництва вовняної продукції
використовується не для споживчих товарів, а для військових та інших форм.
Два комбінати, що виробляють бавовняні тканини, не можуть конкурувати з новими туркменськими
виробниками текстилю/тканини через цінові субсидії на сиру бавовну. У результаті вони працюють
набагато слабше власної потужності.
Таблиця 8: Основні українські виробники тканих тканин

Назва
підприємства

«Чексіл»

Веб-сторінка

http://ksk.com.
ua

Місцезнаходж
ення

Тканини, що
виробляються

шерстяні,
камвольні,
сукно

5-6 млн.
погонних м
в рік 37

~5 млн.
погонних м в
рік 38

Чернігів

Потужності

Обсяг
виробництва

Черкаський
шовковий
комбінат

http://silkck.co
m

Черкаси

бавовняні, із
змішаних
волокон

близько 90
млн.
кв.м/рік в
1990х 39

в 2016: 8,6 млн.
кв. м змішаних,
3,8 млн. кв. м
бавовняних 40

«Текстерно»

http://www.tex
terno.com

Тернопіль

бавовняні, із
змішаних
волокон

9 млн.
погонних м
в місяць

в 2016: 2,2 млн.
кв.м/рік 41

Vladi

http://www.vla
di.com.ua/en

Харків,
Березань
/Київська
область

шерстяні,
сукно,
неткане
полотно

тканих:~3
млн.
кв.м/рік

~3 млн. кв.м/рік
(2 млн. кв.м/рік
в Харкові, 1 млн.
кв.м/рік в
Березані) 43

нетканих: ~5
млн.
кв.м/рік 42

37

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=6i3UPO4JLKE (інтерв’ю із Директором ПрАТ «Чексіл»).
Джерело: https://71790-ua.all.biz .
39
Джерело: Вікіпедія
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88
%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D
1%82.
40
Джерело: Річний звіт 2016 (https://smida.gov.ua/db/emitent/year/xml/showform/92018/169/templ ).
41
Джерело: Річний звіт 2016 (https://smida.gov.ua/db/emitent/year/xml/showform/91172/169/templ ).
42
Джерело: Інтерв’ю з керівництвом компанії.
43
Джерело: Інтерв’ю з керівництвом компанії.
38
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Виробництво тканин протягом останніх років зазнало значних коливань. У 2015 році значне
збільшення попиту на одяг та вироби з текстилю для армії, поліції, рятувальників та неурядових
організацій, що підтримують Донбаський регіон, призвело до збільшення виробництва. У 2016 році
відбулося дві речі: (i) ці замовлення зменшилися, і (іі) з прийняттям Угоди про зону вільної торгівлі з
ЄС, Росія всупереч угоді про ЗВТ з країнами СНД в односторонньому порядку запровадила імпортні
мита на різні види одягу 44, що призвело до значного падіння експорту (див. Рис. 5: Експорт
українського одягу в тис. дол.). Це свідчить про надзвичайну чутливість попиту на українську
тканину до змін на цих ринках. Така чутливість вказує на дуже вузьку ринкову базу та
неспроможність швидко переключатися на інші ринки.
Рис. 10: Відносна зміна (в процентах) в обсягах виробництва із року в рік

Шерстяна пряжа
Ткане полотно
Трикотажна тканина
Покривала

Майже всі виробники одягу отримують тканину із чотирьох джерел поза територією України:
• Європа, головним чином Італія та Польща: матеріали з Італії використовуються для
високоякісних продуктів, таких як високотехнологічний спортивний одяг. Це два важливі
джерела для виробників, що працюють за давальницькою схемою для європейських
споживачів, а також для виробників із виробництвом повного циклу або виробників
фірмової продукції, яким необхідні сертифікати Євро-1 для здійснення експорту за
конкурентоспроможними цінами;
• Туреччина: Туреччина є найближчим постачальником різноманітних тканин високої якості.
Деякі турецькі комбінати не передбачають великих мінімальних замовлень (близько 300
метрів), що є зручно для виробників одягу, які хочуть виконувати невеликі замовлення. Час
реагування 45 та надійність з боку Туреччини теж високі, що зручно для виробників одягу, які
конкурують на швидкому та надійному реагуванні;
• Китай, Малайзія, Індонезія та інші країни Далекого Сходу: ці країни є джерелом
найрізноманітнішого вибору тканин та, як правило, нижчих цін. Якість мінлива. Час
реагування повільний, зазвичай 45 днів або більше. Тайвань і Корея іноді використовуються
як джерело більш спеціалізованих тканин, недоступних в інших місця;
44

Спецодяг, сукні та штани для жінок, трикотажні светри - 10%; светри, пуловери, трикотажні кардигани - € 91,75/кг або
10%; панчішно-шкарпеткові вироби - від 5 до 10%; взуття - € 1.88/пара; ковдри та пледи - 16,2 до 19%
45
Швидкість відгуку (реагування) – час з моменту замовлення до моменту доставки, а не лише тривалість перевезення.
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•

Індія та Пакистан. Ці країни є джерелами здебільшого бавовни та бавовняно-змішаних
тканин. Тканини дуже різняться за якістю. Час реагування 30+ днів.

На ринку тканин широкого вжитку в Україні переважають оптові продавці, головним чином із Сирії,
які працюють на базарах в Одесі, Хмельницькому та Харкові. Вони пропонують широкий вибір
тканин з різних джерел. Теоретично з тканин сплачується мито та ПДВ. Серед основних покупців у
цих оптових продавців – малі та середні швейні підприємства, які виробляють продукцію на
внутрішній та регіональний ринки. Тканини з цього джерела не підпадають під сертифікат EUR1.
Також ці тканини не задовольняють вимоги щодо можливості відстеження походження тканин,
діючі на таких ринках, як ринок дитячого одягу.
Пошук постачальників тканин є критичною проблемою для виробників одягу. Найменш надійною і
зазвичай найповільнішою частиною у циклі виробництва одягу є доставка тканини до столу
розкрою на виробничому підприємстві. Чим ближче знаходиться постачальник тканин до
виробника одягу, тим краще. В ідеалі, щоб постачальник і виробник знаходилися на одному об’єкті
або поруч. Якщо це неможливо, найкращий альтернативний сценарій – знайти виробника тканин в
тому самому регіоні або країні. В такому випадку не буде затримок на кордоні чи митних затримок,
та мінімальні затримки при транспортуванні.
На жаль, в Україні немає добре розвинутого виробництва тканин. Доступний лише обмежений
вибір тканин, і в деяких випадках якість не відповідає рівню вимог багатьох ринків, зокрема ринку
експорту до ЄС. Зростання виробництва тканин для пошиття одягу дозволить українським ланцюгам
постачання бути більш гнучкими, відповідно ціна та швидкість реагування будуть конкурентними.
Місцеве виробництво тканин є важливим для розвитку експорту одягу до ЄС на правах безмитного
ввезення.
Найближчим часом може з’явитися часткове вирішення цієї проблеми. ЄС схвалив ініціативу «ПанЄвро-Мед Зона» щодо преференційних правил походження. Ця ініціатива дозволяє
використовувати в товарах із сертифікатом Євро-1 сировину чи складові, що походять із прийнятних
країн Середземномор’я (які є членами цієї угоди). Заплановано, що угода набуде чинності в 2018
році, однак вимога ратифікації угоди усіма країнами може дещо змістити дату набуття чинності.
Оскільки умови угоди стосуються і Туреччини, це означає, що турецька тканина може
використовуватися українськими виробниками одягу для продукції, яка відповідатиме сертифікату
Євро-1. Україні залишається тільки прийняти відповідне законодавство, а Україні та Туреччині –
оформити угоду про ЗВТ з урахуванням позицій українських виробників одягу та взуття.
Існує й інше рішення – привабити інвестиції в українське текстильне виробництво. Для розвитку
текстильної галузі необхідно чотири важливі ресурси:
• технічні ноу-хау;
• велика кількість води та очистка промислових стоків;
• велика кількість енергії, як електричної, так і теплової – тепло часто передається машинам у
вигляді пари, а пара виробляється з вугілля або природного газу. Існує також можливість
переходу на зелену енергію для споживання пари;
• великі інвестиції – необхідні інвестиції зазвичай складають близько 100 000+ доларів США
на одного працівника.
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В Україні є достатні ресурси енергії та води. Технічних фахівців можна запросити з-за кордону або
взяти у партнера за спільним підприємством. Великою складністю на сьогодні є залучення
інвестицій. Банківські ставки є високими (20% +). Україна має поганий рейтинг за оцінкою ризику,
що зумовлено, насамперед, п’ятьма чинниками 46:
• корупція;
• відсутність довіри до правозахисної системи;
• конфлікт на Сході країни;
• нестабільна валютна та фінансова системи;
• значна тінізація ринку.
Запрошення потенційних інвесторів на ознайомчі поїздки, які б показали, що поза зоною конфлікту
панує очевидна безпека та спокій у країні, могли б змінити уявлення інвесторів.
Корупція та проблеми з судовою системою є проблемою для усіх аспектів українського суспільства,
а не лише для галузей виробництва одягу та взуття. Для вирішення цих питань необхідна політична
воля. Зацікавлені сторони повинні пояснити політикам країни важливість інвестицій для розвитку
галузей.

4.3 Виробництво одягу
Загальний обсяг виробництва одягу (не враховуючи виробників панчішно шкарпеткових виробів та
підприємств, що працюють на спрощеній системі оподаткування і не звітують органам статистики)
за офіційними даними становив 11 274 000 штук в 2011 році. До 2016 року цей показник впав до 8
786 000 штук. В 2015 році виробництво дещо відновилося, в основному, пошиття чоловічих курток,
пальт та взуття. Ймовірно, це пов’язано із збільшенням замовлень на уніформу. Значне збільшення
виробництва шкарпеток у 2015 році, безсумнівно, пояснюється замовленнями для потреб
військових, поліцейських та рятувальників. Зростання цієї продукції нейтралізувалося, однак,
значним падінням виробництва жіночого одягу. Проте в 2016 році виробництво жіночих суконь,
костюмів і пальт збільшилось приблизно на 10%. Це хороша новина, оскільки стосується, в першу
чергу, споживацької продукції, і, як було показано раніше, вона становить приблизно 53%
споживання одягу.
Виробництво одягу є дуже вразливим до найменших зрушень на ринку, враховуючи його невеликі
обсяги. Очевидно, що виробництво зростає. Внутрішнє споживання залишається незмінним (див.
3.4 Український Ринок одягу та взуття), тому збільшення виробництва обумовлено збільшенням
експорту.

46

Джерело: Kyiv Post за 15 вересня 2017 р. із посиланням на доповідь Dragon Capital/EBA/CES про те, що широко
розповсюджена корупція та відсутність довіри до судової системи є двома найбільшими перешкодами для інвестицій.
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Рис. 11: Відносна зміна (в процентах) в обсягах виробництва одягу із року в рік

В’язаний та шерстяний
одяг
Шкарпетки та інші
панчішні вироби
Жіночі/дівчачі костюми,
плаття та пальта

Виробники одягу в Україні дуже різні за своїми розмірами та масштабами діяльності. Враховуючи
таке різноманіття, малоймовірно, що для всіх виробників був би корисним єдиний шлях розвитку
для майбутнього. Щоб зрозуміти, як це працюватиме, першим кроком необхідно описати різні
сегменти галузі виробництва одягу.
В таблиці приведено короткий опис деяких основних відмінностей в українській галузі виробництва
одягу за секторами
Відмінності секторів

Коментарі

Офіційний сектор

Тіньовий сектор

Давальницька схема

Повний цикл

Давальницька схема на
експорт

Давальницька схема на
внутрішній ринок

Нерівні умови оскільки тіньовий
сектор дозволяє уникнути
податків на фонд заробітної
плати та інших податків.
- податок з обороту для
компаній на спрощеній системі
оподаткування
- ПДВ та податок на прибуток на
загальній системі оподаткування
Повний цикл вимагає більш
технічно складної організації
CMT на експорт розглянуть
перехід на повний цикл

Повний цикл – розробка
замовника

Повний цикл – власні
розробки

Як для експорту, так і для
внутрішнього ринку

Повний цикл – власні
розробки – продаж
оптовикам та роздрібним
продавця

Повний цикл – власні
розробки – власний
роздрібний продаж

Власна роздрібна мережа
вимагає досвіду та організації
для підтримки роздрібної
торгівлі
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Найбільш важливі відмінності, як виявилося, існують між офіційно задекларованим бізнесом та
тіньовим. Підприємства, що працюють у тіні – це ті, хто використовує спрощену схему
оподаткування, сплачуючи податок на прибуток у відсотках від заявленого товарообігу (продажу).
Ці підприємства не оголошують повну заробітну плату, яку вони платять своїм працівникам, і, таким
чином, уникають 22% податку на заробітну плату. Ці фірми не зобов’язані подавати фінансові звіти.
Значна частина операцій проводиться готівкою.
Існують суперечливі оцінки щодо кількості людей, зайнятих у галузі одягу в Україні. Уклегпром,
асоціація, що представляє зареєстрованих виробників текстилю та одягу, повідомляє, що в 2015
році офіційно було задіяно 72 тис. чоловік 47. Однак, за їхніми оцінками, реальна цифра дорівнює
150 тис. З іншого боку, Globus Fashion Ukraine (інша галузева асоціація) вважає, що 80% виробників
одягу не входять до цієї статистики, а реальна кількість – близько 500 тис. 48.
З огляду на
різноманітність та неточності цих цифр, можна зробити висновок, що немає справді достовірних
даних щодо кількості працівників, як і щодо кількості виробничих операцій.
Ще однією важливою відмінністю між цими секторами є виробництво із повним циклом проти
простої давальницької схеми. Ця відмінність важлива, оскільки організація та внутрішні бізнеспроцеси, необхідні для виробництва при повному циклі, набагато складніші, ніж ті, що вимагаються
для давальницької схеми. У більшості випадків давальницька схема використовується на ранній
стадії виробництва одягу, коли витрати на робочу силу є низькими, і це приваблює іноземних
покупців, які хочуть виробляти свою продукцію недорого. Іншій країні із ще меншими витратами на
оплату праці легко витіснити тих, хто працює за давальницькою схемою. У результаті, для того щоб
залишатися конкурентоспроможним важливо, щоб діяльність за давальницькою схемою згодом
розвилася у виробництво повного циклу.
Однак на внутрішньому ринку є місце для виробництва за давальницькою схемою. У цьому випадку
дизайнери, бренди та виробники із власною торговою маркою можуть використовувати місцеві
підприємства, які працюють за давальницькою схемою, або для аутсорсингу виробництва, або для
збільшення потужності в пікові періоди. У цьому випадку підприємства, які працюють за
давальницькою схемою, мають чітку перевагу перед імпортною продукцією, зокрема, у здатності
швидко та надійно реагувати на замовлення та виконувати замовлення на невеликі кількості.
Виробників із повним циклом можна також розділити на тих, що виробляють товар за
специфікаціями замовника, та тих, які розробляють свої власні моделі та навіть свої власні марки.
Подальший розподіл останньої групи відбувається на тих, які здійснюють власну роздрібну
торгівлю, особливо через монобрендові магазини. Ті, що виробляють товар за специфікаціями
замовника, мають хороші позиції для виробництва на замовлення європейських брендів. Витрати
на виробництво нижчі, ніж у ЄС. Якість продукції в Україні може бути дуже високою. Час виконання
замовлення та можливість виконувати невеликі замовлення означають, що українські
постачальники можуть забезпечувати сезонні поповнення товарів. Це важливо для сфери швидкої
моди та роздрібних продавців елітного одягу.

47
48

Це 3,5% від загальної промислової зайнятості. Державна служба статистики України.
Ці дані можуть бути перебільшенням. Згідно із ЄБРР, найвищий показник зайнятості в часи СРСР становив 250 тис.

Україна: дорожня карта розвитку галузей виробництва одягу та взуття

57

Основною проблемою для виробників одягу є нездатність отримати сертифікати Євро-1 для
безмитного експорту до ЄС. Це стало наслідком двох проблем:
•

•

4.3.1

виробники на спрощеній системі оподаткування, або взагалі без реєстрації не ведуть
належну бухгалтерську звітність і тому не можуть підтвердити свою достатню спроможність
внутрішнього виробництва;
тканин, що відповідають правилам Євро-1, не вистачає. Тканина повинна бути або з ЄС, або
з України. Нестача виробництва вітчизняної тканини означає, що виробники повинні
отримувати джерела з Туреччини 49, Індії та Далекого Сходу. Ці джерела не відповідають
вимогам Євро-1.
Обладнання та умови на швейних фабриках

Загалом, виробничі приміщення швейних фабрик, які відвідала команда проекту, були досить
чистими та добре організованими. На деяких з них використовують сучасну спеціалізовану швейну
техніку, а на інших – старе, але робоче обладнання. Продуктивність швейних операторів видалася
низькою, а в деяких випадках можна було б вдосконалити планування фабрики. На деяких
фабриках використовують автоматизоване обладнання для розкрою Gerber; інші використовують
автоматизоване виготовлення лекал та нанесення розміток. На одній із фабрик була сучасна
вдосконалена система вишивання та лазерного крою, з допомогою якої можна створювати
високоякісну відкриту вишивку.
У всіх випадках фабриками керувала одна особа, яка була власником-засновником або
правонаступником. У більшості випадків структура управління була не дуже глибокою, а керуючий
директор був залучений до повсякденних операцій.
На більшості фабрик було відсутнє обладнання, що забезпечує належний рівень безпеки.
Вогнегасники і шланги були або відсутні або заховані. Деякі фабрики розташовані в старих будівлях
із погано освітленими коридорами, виходи розташовані так, що їх важко знайти. Найбільш
критичним є те, що на жодній фабриці, на якій тканину розкроюють пересувними закрійними
машинами з прямим ножем, не використовують металеві захисні рукавички.
Загалом фабрики не відповідають стандартам WRAP або іншим вимогам сертифікації соціальної
відповідальності підприємств.
Нерозвинена інфраструктура – ще одна проблема швейних фабрик. Не існує спеціалізованих
промислових парків, зони експортної переробки, технологічних парків або оптових ринків,
орієнтованих на індустрію моди.
4.3.2

Трудові ресурси

Всі керівники компаній скаржились на труднощі пошуку молодих працівників у цій галузі.
Промисловість має погану репутацію серед молоді в Україні. Робота швейного оператора

49

Починаючи з 2018 року протокол Пан-Євро-Мед надає відповідний статус тканинам з Туреччини. Україні необхідно
завершити укладення угоди про ЗВТ з Туреччиною та ухвалити інші відповідні законодавчі документи.
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вважається низькооплачуваною та безперспективною. Еміграція до Польщі за вищою зарплатою
також є серйозною втратою для трудових ресурсів в Україні.
На більшості фабрик оператори швейних машин отримують оплату в залежності від обсягів
виробництва. Це означає, що існує гарна можливість підвищити продуктивність, що дозволить
операторам заробляти більше. Важливим гендерним аспектом є те, що цей сектор є ключовим
роботодавцем для жінок. Близько 90% персоналу відвіданих компаній були жінки.
На фабриках також, в загальному, не вистачає керівників середньої ланки та технічних спеціалістів:
•
•
•
•
•
•

кваліфіковані керівники вищої та середньої ланки;
маркетологи;
розробники прототипів;
інженери-технологи (повна відсутність);
технічний персонал для обслуговування швейних машин;
кваліфікований персонал контролю та забезпечення якості.

4.4 Сектор виробництва взуття
В 2013 р. спостерігалося зростання виробництва взуття майже на 10% до 30,5 млн. пар, проте після
2014 року сталося різке падіння до 23,6 млн пар в 2015 році. Виробництво взуття знову зросло в
2016 році до 24,1 млн. пар. Це, ймовірно, пояснюється як зростанням експорту, так і внутрішнім
споживанням.
Бровари є одним із центрів виробництва взуття в Україні. Історія взуттєвого виробництва в Броварах
розпочалася у 1998 році. Люди набули навичок у галузі, і деякі з них відкрили власні фабрики.
Більшість власників взуттєвого бізнесу в Броварах є колишніми працівниками. Це важливо для
розвитку взуттєвого виробництва, оскільки показує, що в Україні деякі працівники можуть
використовувати здобуті навички для розвитку власного бізнесу.
Жоден з виробників, яких відвідала команда проекту, не працює на повну потужність. Всі вони
вважають, що якщо б усунути перешкоди на шляху до зростання, то можна було б істотно
розширити виробництво.
Основними причинами роботи нижче повної потужності називали:
•
•
•
•
•
•

фінансування придбання нового обладнання;
фінансування нових або розширених об’єктів;
складність пошуку достатньо кваліфікованої робочої сили;
проблеми з отриманням відшкодування ПДВ для експорту;
труднощі виходу на європейський ринок;
конкуренція з боку імпорту в поєднанні з низькою внутрішньою купівельною спроможністю.

Команді проекту повідомили, що взуттєва галузь в Україні зосереджена на трьох напрямках:
•
•
•

Харків – недороге взуття;
Дніпро – жіноче взуття;
Бровари.
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Найбільшим виробником взуття в Україні є СП ТОВ «РІФ-1», із близько 2 тис. працівників у Києві,
Житомирі та Бердичеві. Вони виробляють близько 2 млн. пар в рік, всі експортуються до ЄС. За
даними Ліги виробників взуття, в цілому існує 1500 офіційно зареєстрованих виробників взуття.
Основна відмінність між виробниками взуття існує між великими компаніями, які використовують
свою власну сировину, і меншими, що подібні до сектору виробництва за давальницькою схемою в
галузі одягу. Ще одна відмінність може бути між підприємствами повного циклу з власними
роздрібними мережами, та тими, хто продає свою продукцію через оптових посередників.
Схоже, що галузь є конкурентоспроможною за трьома напрямками:
•
•
•

ціна;
швидкість реакції;
якість.

Ціни українських виробників конкурентні із порівнянної якості турецьким та китайським взуттям.
Для вітчизняних та європейських споживачів ця галузь може конкурувати за швидкістю виконання
замовлень. Один з виробників повідомив, що він перехопив у польського постачальника ринок
продажу в Балтійських країнах. Якість і ціна були приблизно однаковими, але польський
постачальник просив місяць на доставку, а український постачальник доставляє замовлення через
два тижні.
Компанії, що займаються власними розробками моделей, в основному виробляють взуття для
внутрішнього ринку. Хоча і існують талановиті дизайнери взуття, створення фірмового взуття для
європейського та інших експортних ринків вимагає, щоб дизайнери були більше знайомі із
європейською модою взуття. Для цього існує два бар’єри: (i) мова та (ii) вартість відвідування
модних виставок за кордоном.
Європейський ринок має високий потенціал. Європейці споживають 2,5 млрд. пар взуття щорічно, а
2,2 млн. з них – імпортні. Україна може бути конкурентоспроможною у плані швидкості постачання,
оскільки імпорт з Далекого Сходу займає від трьох до чотирьох тижнів, а логістика є дорогою.
Доставка з України до Німеччини займає всього два дні. Ліга «Укршкірвзуттяпром» доклала зусиль,
щоб сприяти експорту взуття до Європи, однак, з невеликим успіхом. Вони запросили покупців до
України. У відповідь покупці повідомили, що вони стурбовані війною, або ж просто не вірять, що
Україна може виробляти товар необхідної якості. З цього можна зробити такий висновок – сектор
взуття потребує підтримки, яка дозволить їм брати участь в європейських торгових виставках.
Для української взуттєвої галузі проблемою є сировина. Вітчизняні шкіряні заводи не можуть
забезпечити попит місцевих виробників як за кількістю, так і за якістю. Деякі виробники взуття
повідомили, що якість чорної шкіри з вітчизняних шкіряних заводів висока, а от за кольоровою
шкірою вони змушені їздити до Італії. Інші основні джерела шкіри: Туреччина та Польща.
Однією з проблем поставок шкіри є те, що занадто багато шкіри вітчизняного виробництва
експортується. Існує експортне мито на сирі шкури великої рогатої худоби, яке постійно знижується,
але, очевидно, через різке зниження поголів’я худоби, попит на сировину не забезпечено.
Вітчизняні шкіряні заводі не працюють на повну потужність.
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Незважаючи на те, що загалом використовуються технології належного рівня, важливими є
інвестиції в нове обладнання та потужності. Основним бар’єром для розширення можливостей та
технічного вдосконалення є витрати на позики від банків. Банківська ставка за кредитом становить
20% +. Деякі виробники вже взяли позики, щоб профінансувати свої існуючі потужності і не можуть
взяти додаткову позику за такими ставками.
Деякі виробники скаржилися на труднощі при фінансуванні обігових коштів. Більша частина
сировини повинна бути оплачена готівкою. Виробникам у свою чергу важко отримати оплату за їх
поставки. Ця проблема ускладнюється недосконалістю правової системи в питанні стягнення боргів
та виконання контрактів.
Розробка нових моделей коштує дорого, оскільки необхідно купувати різні колодки для кожного
розміру і близько 250 різаків для всіх частин. Вартість перевищує 1000 доларів США. Банківське
фінансування є надто ризикованим для цієї інвестиції, оскільки незрозуміло, наскільки успішною
буде нова модель.
Взуттєва промисловість також стоїть перед проблемою отримання сертифіката Євро-1 для
безмитного експорту до ЄС. Українська митниця вимагає сплати мита на всі імпортовані матеріали.
Це практично неможливо для виробників, які працюють за спрощеною системою оподаткування,
оскільки вони не можуть пред’явити документацію, яка підтверджує сплату мита.
Як і в галузі пошиття одягу та текстильної промисловості, всі виробники взуття скаржилися на
труднощі із пошуком кадрів. Щодо Броварів, найближчий галузевий навчальний центр базового
рівня для майстрів з пошиття взуття знаходився у Києві і закрився. Поблизу немає жодного іншого
навчального центру. У результаті важко знайти нових працівників з будь-якою освітою у цій галузі.
Деякі фірми проводять навчання на місцях, але і їм складно знаходити працівників. Крім того,
робота є сезонною, і в пікові сезони восени і навесні всі компанії боряться за кваліфікованих
фахівців, яких не вистачає. Еміграція в ЄС також створює відтік потенційної робочої сили.
Близько 2/3 виробництва взуття відбувається в тіні. Податкове навантаження на фонд оплати праці
за системою загального оподаткування в 5-7 разів перевищує навантаження компаній, які
працюють за спрощеною системою оподаткування. Це створює нерівні умови, як у галузі пошиття
одягу (див. 4.3.2 Трудові ресурси). Деякі фірми законно зареєстровані і працюють за схемою
спрощеної системи оподаткування, розділивши свою діяльність на декілька окремих юридичних
осіб, кожна з яких не має достатньо високих продажів, щоб вимагати від неї переходу на загальну
систему оподаткування.
Існування одночасно двох систем оподаткування створює ряд проблем. Фірми не можуть
розширювати виробництво за межі певного рівня, інакше вони постануть перед більшим
оподаткуванням. Таким чином більші фірми, що перебувають на загальній системі оподаткування,
стикаються з нерівними умовами гри. Фірми, які здійснюють експорт, можуть отримати
відшкодування ПДВ, який вони сплачують. Деякі фірми, які здійснюють експорт, роблять це через
компанію-посередника, щоб уникнути необхідності працювати за системою загального
оподаткування. Виробник здійснює діяльність таким чином, наче він працює за давальницькою
схемою для експортера. Компанія-експортер може отримати відшкодування ПДВ. Оскільки у
компанії-експортера невеликий штат працівників, податкове навантаження на оплату праці у них не
дуже велике.
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Ситуація, де дві системи оподаткування діють в такій формі як зараз, спричиняє певні викривлення
у діяльності підприємств, і тому є перешкодою для росту галузі. План покращення цього становища
буде частиною Дорожньої карти розвитку галузей виробництва одягу та взуття (див. 1.2.7 «Питання
оподаткування та тіньове виробництво»).
Ліга «Укршкірвзуттяпром» називає проблеми конкуренції з імпортом важливою перешкодою на
шляху до зростання промисловості. Майже весь імпорт має занижену вартість. За 9 міс. 2017 року
було офіційно імпортовано майже 38 мільйонів пар взуття за заявленою ціною 2,60 долара США, що
в кілька разів менше фактичної ціни (так званий «сірий імпорт»). Оскільки на основі цієї ціни
обчисляється розмір сплачуваного мита та ПДВ (сумарно 32%), імпортери мають можливість
продати товар за значно нижчою ціною ніж вітчизняне взуття. У місцевого виробника залишається
єдиний можливий спосіб конкурувати з імпортом із заниженою вартістю – виробництво в тіні та
уникнення офіційної заробітної плати та ПДВ.

4.5

Мода та дизайн

В України багата традиція в сфері дизайну та моди. Населення обізнане і добре орієнтується в
сучасних тенденціях моди. Є творчі та талановиті дизайнери, які працюють на споживчий сектор
індустрії моди. Крім того, існують заклади середньої та вищої професійної освіти за спеціальністю
дизайну та моди одягу та взуття, які мають хорошу репутацію.
Як серед одягу, так і серед взуття існує ряд брендових модних продуктів. Вони добре конкурують на
місцевому ринку. Існує також інформаційно-рекламна інфраструктура для створення
інформованості про бренд. Модельні фотозйомки, матеріали стимулювання збуту та рекламні
матеріали, а також внутрішнє оформлення магазинів роздрібної торгівлі, які вдалося побачити
команді проекту, були високої якості. Саме таке наповнення і стиль може і не спрацюють на ринках
Західної Європи, але, ймовірно, відображають смаки місцевих та найближчих регіональних ринків
Сектор моди можна розділити на три групи:
• дизайнери одягу та бренди, які працюють винятково над дизайном продукції і не
виробляють власну продукцію для продажу. Деякі з цих дизайнерів розробляють проекти
моделей для виробників, які можуть випускати та поширювати їх як продукти приватної
марки. В інших випадках дизайнери користуються послугами виробництва інших
виробників, а самі займаються рекламою та розповсюдженням;
• дизайнери створюють власні фірмові продукти та самі виробляють та поширюють ці
продукти. Деякі з них продають продукцію в монобрендових магазинах, інші ж
розповсюджують товар через оптових посередників або безпосередньо в мультибрендові
торговельні точки;
• компанії та організації, що своєю діяльністю здійснюють підтримку дизайнерів. Вони не
обов’язково створюють продукти, але надають послуги дизайнерській спільноті. Серед них:
o невеликі виробники, які спеціалізуються на створенні зразків для дизайнерів. Вони
також можуть робити це для виробництв, працюючих за давальницькою схемою,
або виробництв повного циклу, яким необхідно мати зразки до початку
виробництва;
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o компанії, які займаються просуванням дизайнерів та допомагають їм відвідувати
торгові виставки та налагоджувати контакт з покупцями;
o оптові посередники, що торгують одягом та взуттям, які розповсюджують продукцію
дизайнерів. Хоча вони і не є виключно частиною модного сектора, вони є важливою
частиною інфраструктури моди;
o компанії, які надають послуги фотозйомки, макетування, публікації та рекламні
послуги. Вони також не обмежуються лише сектором одягу та взуття, хоча деякі з
них спеціалізуються на цьому секторі.
Перед кожним із цих секторів постають дещо різні проблеми. Здорова атмосфера у секторі дизайну
та моди є надзвичайно важливою для майбутньої конкурентоспроможності України у сфері
виробництва одягу та взуття. Кожен з цих сегментів може зробити важливий внесок в успіх галузі.
З іншого боку, можна зробити певні загальні коментарі щодо проблем, які постають перед
індустрією моди та дизайну.
Найважливішою проблемою для модної індустрії є забезпечити ближче знайомство із
європейськими тенденціями моди. Найефективніший спосіб досягти цього – дизайнерам брати
участь у виставках за межами України. Витрати на такі заходи можуть бути надмірно високими,
особливо для молодих дизайнерів. Вирішення цього питання є важливою частиною Дорожньої
карти.
Друга проблема полягає у відсутності освіти та підготовки з управління у сфері дизайну та моди.
Україні вистачає творчих талановитих дизайнерів, але для успішного бізнесу ними потрібно
правильно управляти. Деякі успішні дизайнери в Україні розвинули свої здібності на практичному
досвіді, однак зростання цього сектору обмежується через відсутність людей, здатних здійснювати
управління процесом дизайну продукції.
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5

Додатки

5.1 Додаток A - Угоди про вільну торгівлю та правила визначення походження
товарів
Країни, з якими Україна має угоди про вільну торгівлю
Дата набуття
чинності

Країни

Правила визначення походження

ЄС (Австрія, Бельгія, Болгарія,
Сполучене
Королівство
Великобританії та Північної Ірландії,
Греція, Данія, Естонія, Ірландія,
Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва,
1 січня 2016
Люксембург, Мальта, Нідерланди,
Німеччина,
Польща,
Португалія,
Румунія,
Словаччина,
Словенія,
Угорщина,
Фінляндія,
Франція,
Хорватія, Чехія, Швеція)

Див. «Практичний посібник - Експорт
50
одягу та взуття до ЄС» стор. 24-31
Зауваження: правила походження для
взуття викликають питання

Канада

1 серпня 2017

Ісландія
Ліхтенштейн

1 червня 2012
5 липня 2001

100% українське; або українськоканадське; або достатній рівень
переробки (змінений код HS) відповідно
до статті 3.5 Угоди про вільну торгівлю
між Україною та Канадою (CUFTA); або не
більше 10% неукраїнських/неканадських
51
компонентів

Норвегія

4 червня 1996

Швейцарія
Македонія

26 серпня 1996
4 листопада 1995

Чорногорія

1 січня 2013

Вірменія, Киргизстан,
Молдова
Грузія
Азербайджан
Туркменістан
Білорусь
Таджикистан
Казахстан

Узбекистан,

20 вересня 2012
11 листопада 2006
11 липня 2002
19 жовтня 1998
31 грудня 1997
18 грудня 1996
27 травня 1996

Тканина, з походженням з третіх країн ≤
40% вартості кінцевого продукту на
52
умовах франко-завод
10% мито на імпорт
Тканина, з походженням з третіх країн ≤
40% (47,5%) вартості кінцевого продукту
на умовах франко-завод
100% українське; або 100% походження з
країни партнера України; або достатній
рівень переробки (змінений код HS); або
достатня частка вітчизняного матеріалу у
вартості продукту (ціна, франко-завод)
≥50%

50

http://tradecenter.org.ua/upload/other/Export_Guide_light%20industry_eng.pdf
http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ukraine/texttexte/03.aspx?lang=eng#a35
52
http://www.efta.int/media/documents/legal-texts/free-trade-relations/ukraine/annexes-and-protocols/Protocol%20RoO%20%20Appendix%202%20-%20List%20Rules.pdf
51
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5.2 Додаток Б – Проведені інтерв’ю
Перелік відвіданих організацій та осіб протягом вересня 2017 року.
Дата

Місто

Назва компанії або організації

Назва особи, яка дала інтерв’ю

11.09.2017

Київ

Національне галузеве партнерство
Fashion Globus Ukraine

Голда Виноградська, керівник

11.09.2017

Київ

Компанія трикотажного виробництва
Rito

Тетяна Абрамова, директор, власник

11.09.2017

Київ

Дизайнерська компанія Gardin

12.09.2017

Київ

Асоціація «Укрлегпром»

12.09.2017

Київ

Рекламна компанія
Kiev Fashion Days

12.09.2017

Київ

Київський коледж легкої
промисловості

Ганна Шутська, директор; Ганна
Михайловська, заступник виконавчого
директора

13.09.2017

Бровари

Взуттєва фірма Passio

Ігор Демченко, власник

13.09.2017

Бровари

Взуттєва фірма Faber

Олег Шевчун, власник, директор

13.09.2017

Бровари

Взуттєва компанія Caman

Олег Потієнко, директор

13.09.2017

Бровари

Взуттєва компанія Prime Shoes

Олександр Бондар, директор, власник

14.09.2017

Київ

Дизайн студія Florance

Лариса Сафонова, директор, власник

14.09.2017

Київ

Швейна фабрика Dana Moda

Людмила Іванова, директор, власник

14.09.2017

Київ

Асоціація «Укрлегпром»

Члени Правління Асоціації

15.09.2017

Київ

ПП «Ярослав»

Олександр Барсук, директор

15.09.2017

Київ

Швейна фабрика «Олтекс»,
дизайнерський відділ

Ганна Огаренко, директор, власник

15.09.2017

Київ

Департамент розвитку експорту,
Міністерство економічного розвитку
та торгівлі

Гнат Забродський

15.09.2017

Київ

Трикотажна фабрика «Роза»

Михайло Вайнберг, власник;
Вдовиченко, директор

18.09.2017

Прилуки

Швейна фабрика «Олтекс»

Ганна Огаренко, директор, власник

18.09.2017

Чернігів

Чернігівський камвольно-суконний
комбінат «Чексіл»

Олександр, перший заступник
директора

18.09.2017

Чернігів

Швейна фабрика «Елегант»

Наталія Романовська, директор

19.09.2017

Хмельницький

Комбінат килимових виробів «Карат»

Олександр Ружицький, директор,
власник

Mercedes-Benz

Ірина Павлик, директор; Лідія Арфуш,
дизайнер
Тетяна
Ізовіт,
Президент-голова
правління
Наталія Моденова, виконавчий
директор
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Ніна

Дата

Місто

Назва компанії або організації

19.09.2017

Хмельницький

Швейна
«Бембі»

20.09.2017

Хмельницький

Фабрика пошиття весільних суконь
Pollardi

Людмила Завирюха, директор з
маркетингу

20.09.2017

Хмельницький

Швейна фабрика Anazel

Володимир Зеленюк, директор,
власник; Ольга Зеленюк, власник

20.09.2017

Хмельницький

Швейна фабрика «Парнас» (спідниці
Voger)

Генадій Паленський, директор, власник

21.09.2017

Львів

Швейна фабрика Trottola

Ярослав Рущишин, директор, власник

21.09.2017

Львів

Українська панчішна компанія «ДюнаВеста» (шкарпетки)

Сергій
Вишневський,
співвласник

21.09.2017

Львів

Трикотажна фабрика «Власта»

Володимир Звонар, директор

22.09.2017

Львів

Швейна фабрика Decorus (жіночий
одяг)

Богдан Станько, директор, власник

22.09.2017

Львів

Швейна фабрика «Самбай» (сорочки)

Мар'яна Рубай, співвласник;
Самець, співвласник

25.09.2017

Харків

Швейна фабрика Rica Mare

Наталія Кучер, директор з маркетингу

25.09.2017

Харків

Швейна фабрика Mira Mod

Юрій Рославцев, директор

26.09.2017

Харків

Підприємство готових текстильних
виробів Dolly (сумки)

Сергій Чепіков, директор, власник

26.09.2017

Харків

Швейна фабрика Nui Very

Володимир
власник

26.09.2017

Харків

Місцеві органи влади, менеджери
харківського модного кластера

Ірина Почайпська, міська рада; Ганна
Гладуніна, менеджер кластера

27.09.2017

Харків

Швейна фабрика Unlimited Tex

Андрій Цвєтков, директор, співвласник

27.09.2017

Харків

Прядильно-ткацька фабрика Vladi

Владислав
директор

28.09.2017

Київ

Ліга «Укршкірвзуттяпром»

Олександр Бородиня, Президент

29.09.2017

Київ

Дизайнерське ательє Андре Тан

Андрій Тищенко, директор, власник

29.09.2017

Київ

Оргкомітет Ukraine Fashion Weeks

Ірина Данилевська, голова оргкомітету

29.09.2017

Київ

Київський коледж легкої
промисловості

Анна Шуцька, директор

29.09.2017

Київ

Асоціація «Укрлегпром»

Ірина Науменко, виконавчий директор

фабрика

дитячого

Назва особи, яка дала інтерв’ю
одягу

Валентин Рубаха, директор з розвитку

Крючков,

Макаров,
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директор,

Юрій

директор,

генеральний
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