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Дорогі учасники конференції! 

 

 

Щиро вітаю вас з відкриттям Міжнародної науково-практичної 

конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Молодь – науці і 

виробництву – 2018: Інноваційні технології легкої промисловості». 

Конференція відбувається напередодні Дня науки – свята, коли 

вшановуються досягнення вчених, наукові традиції, якими ми пишаємось і без 

яких немає руху вперед. Тому особливо символічним є те, що в конференції 

беруть участь молоді науковці нашої країни, а також країн ближнього 

зарубіжжя – основа інтелектуального потенціалу, які прагнуть разом зі своїми 

наставниками розвивати науку, ефективно використовувати результати 

наукової діяльності, впроваджувати новітні технології, що є основою 

економічного зростання держави. 

Значну роль в добробуті держави відіграє легка промисловість, яка є 

потужним багатогалузевим комплексом з виробництва товарів широкого 

вжитку, мобільно реагує на економічні зрушення в суспільстві, є благодатним 

ґрунтом для впровадження інновацій. Сьогодні важливо стимулювати 

взаємодію наукових сил, щоб запускати перспективні інноваційні проекти, 

розширювати можливості галузі шляхом взаємного збагачення досвідом, 

інтелектом та ініціативами.  

На цих позиціях заснована наукова діяльність Херсонського 

національного технічного університету, викладачі і студенти якого докладають 

зусиль для розвитку науково-технічного потенціалу країни, збагачують 

скарбницю вітчизняних і світових досягнень у прагненні побудови динамічної 

конкурентоспроможної економіки, здатної забезпечувати сталий розвиток 

суспільства.  

Я глибоко переконана, що обмін науковим та практичним досвідом в 

рамках  конференції буде корисним і допоможе визначити найбільш актуальні 

напрямки наукової діяльності, спрямованої на підвищення якості життя кожної 

людини. 

Бажаю учасникам і гостям конференції цікавої, продуктивної співпраці, 

нових наукових досягнень і всього самого найкращого! 

 

 

З повагою, 

Проректор з наукової роботи ХНТУ, 

заслужений діяч науки і техніки України,  

доктор економічних наук, професор      .Г.Савіна 
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В Республике Беларусь ОАО «СветлогорскХимволокно» все больше 

уделяет внимания развитию новых видов продукции, разрабатывая и осваивая 

технологии получения полиэфирных текстильных нитей с улучшенными и 

специальными потребительскими свойствами. Сегодня предприятие  выпускает 

широкий спектр нитей под маркой  Sohim Smart Yarns. К таким относится нить 

с функцией  управления  влагой (быстроотводящие влагу) Quick Dry.  

Уникальная структура нитей (рисунок 1), в производстве которых 

используются специальные профилированные фильеры, обеспечивает 

материалам способность эффективно управлять влагой за счет мощного 

капиллярного эффекта, который позволяет: быстро впитывать влагу, 

практически мгновенно распределять ее по большой площади  поверхности 

материала  для быстрого высыхания,  отводить влагу от поверхности тела 

человека, тем самым предохраняя его от перегревания (летом) или 

переохлаждения (зимой). 

Области применения - спортивная и повседневная одежда, нижнее белье, 

носки, перчатки, постельное и столовое белье, специальные головные уборы, 

одежда для активного отдыха, а также бинты медицинские. 

 

 
Рис. 1. Нить Quick Dry 
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ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

 

Д.Д. Костерін, Н.М. Олійник, С.М. Макаренко* 
Херсонський національний технічний університет 

Херсонський державний університет* 

 

Інноваційна діяльність промислових підприємств, у тому числі й 

підприємств легкої промисловості, є вирішальним фактором підвищення їх 

конкурентоспроможності. Проте на сучасному етапі економічного розвитку 



84 

 

 

 

України проблеми впровадження інновацій на підприємствах та підтримки 

конкурентоспроможного рівня якості текстильних матеріалів і виробів легкої 

промисловості залишаються недостатньо вирішеними.  

Через існуючі диспропорції в розвитку сировинних підгалузей, істотне 

скорочення прямої державної підтримки, через ряд помилок, допущених у 

процесі приватизації і реконструкції державних підприємств, через різке 

збільшення обсягу імпорту товарів легкої промисловості (в основному 

азіатського походження), що зайняли 70-80 % внутрішнього ринку, 

підприємства текстильної та легкої промисловості потрапили в складну кризову 

ситуацію [1, с. 215].  

За даними Державної служби статистики України [2] в таблиці 1 

проаналізовано динаміку обсягу витрат за напрямами інноваційної діяльності 

підприємств легкої промисловості України протягом 2015-2016 рр. 

 

Таблиця 1 

Аналіз динаміки обсягу витрат за напрямами інноваційної діяльності 

підприємств легкої промисловості України протягом 2015-2016 рр. 

Напрями інноваційної 

діяльності підприємств 

Обсяг витрат на 

інноваційну 

діяльність, тис. грн. 

Відхилення (+, -) 

в 2015 р. в 2016 р. 
абсолютне, 

тис. грн. 

відносне, 

% 

Внутрішні науково-дослідні 

розробки (НДР) 
9586,1 9496,7 -89,4 -0,9 

Зовнішні НДР - 254,8 +254,8 - 

Придбання машин, 

обладнання та програмного 

забезпечення 

30241,2 61204,6 +30963,4 +102,4 

Придбання існуючих знань 

від інших підприємств або 

організацій 

7,9 42,5 +34,6 +438,0 

Інше 634,5 4474,9 +3840,4 +605,3 

Разом 40469,7 75473,5 +35003,8 +86,5 

 

Як видно з таблиці 1, в 2016 році порівняно з 2015 роком спостерігається 

суттєве зростання загального обсягу витрат на інноваційну діяльність 

підприємств легкої промисловості України (на 35003,8 тис. грн. або на 86,5 %, 

тобто майже вдвічі). Проте у загальній структурі витрат, спрямованих на 

інноваційний розвиток усієї промисловості України, на підприємства легкої 

промисловості припадає лише 0,29 % та 0,32 % відповідно в 2015 та 2016 роках. 

Враховуючи теперішній стан вітчизняної легкої промисловості та 

економічну ситуацію в Україні, а також визначаючи, що старий парк 

обладнання сьогодні водночас не може бути оновлений, підвищення якості 

продукції та її конкурентоспроможності, зниження витрат вже сьогодні може 
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бути досягнуте за рахунок впровадження інтенсифікуючих засобів на діючому 

обладнанні, його модифікації, розробки ефективних текстильно-допоміжних 

речовин [3, с. 13].   

За даними Державної служби статистики України [2] в таблиці 2 

проаналізовано джерела фінансування витрат на інноваційну діяльність 

підприємств легкої промисловості України протягом 2015-2016 рр. 

 

Таблиця 2 

Джерела фінансування витрат на інноваційну діяльність підприємств 

легкої промисловості України протягом 2015-2016 рр. 

Джерела фінансування 

витрат 

Обсяг фінансування 

витрат на інноваційну 

діяльність, тис. грн. 

Питома вага, % 

в 2015 р. в 2016 р. в 2015 р. в 2016 р. 

Власні кошти підприємств 40263,4 69300,5 99,5 91,8 

Державне фінансування 206,3 467,0 0,5 0,6 

Кредити - 5706,0 - 7,6 

Разом 40469,7 75473,5 100 100 

 

З таблиці 2 видно, що як в 2015, так і в 2016 роках фінансування витрат 

на інноваційну діяльність підприємств легкої промисловості України 

здійснювалося, в основному, за рахунок власних коштів підприємств.  

Для стимулювання інноваційної активності підприємств легкої 

промисловості України потрібно збільшувати державне фінансування (кошти 

державного та/або місцевого бюджетів), залучати інвесторів (як вітчизняних, 

так й іноземних), видавати кредити на пільгових умовах. 
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