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Швейна продукція Хмельницького регіону відіграє важливу роль в 

легкій промисловості україни. Це підтверджують дослідження української 

асоціації підприємств легкої промисловості [1]. 

Існує ряд важливих тенденцій, які переформовують світовий ринок 

одягу. Найбільш актуальними для української швейної та взуттєвої 

промисловості є інтернет, ріст онлайн-торгівлі, швидка мода, роздрібна 

торгівля за цінами нижче звичайних. 

Ключовою проблемою, з якою стикаються практично всі сегменти 

галузі, є труднощі залучення персоналу, що ускладнюється зовнішньою 

міграцією до ЄС. Галузь виробництва одягу має погану репутацію серед 

молодих працівників через прагнення українців працювати в непромисловій 

сфері. Оплата праці вважається низькою, крім того існують невеликі 

можливості для кар’єрного просування. Основною причиною є низька 

продуктивність праці. Проблема повільного зростання та витрати на душу 

населення пояснюється конкуренцією з боку імпорту, особливо значні обсяги 

імпорту взуття та одягу за заниженою митною вартістю, та вживаного одягу. 

Для збільшення обсягів продажу товарів вітчизняного виробництва необхідно: 

- покращити імідж брендів української продукції шляхом підвищення 

рівня представництва української продукції на закордонних і вітчизняних 

торгових ярмарках та показах моди. Стиль, чутливий до українських смаків та 

вимог, також підвищить їхню конкурентоспроможність; 

- агресивно розвивати онлайн-рекламу та роздрібну торгівлю, що 

дасть можливість продавати товари на конкурентних умовах; 

- удосконалювати роздрібні мережі. Найбільш позитивним кроком, 

який можуть здійснити бренди та виробники, це подальший розвиток 

монобрендових магазинів. Місцеві кластери також можуть допомогти в 

розробці концепцій розвитку роздрібної торгівлі. 

За останні 5 років тенденції щорічного зростання виробництва легкої 

промисловості у Хмельницькій області складають щонайменше 20% проти 3% 

в цілому по Україні. Частка капітальних інвестицій в легку промисловість 

області складає біля 18%, що дозволяє входити в топ 10 областей України, де 

вона має друге місце. 

Такий рівень економічного розвитку пояснюється якісною підготовкою 

інженерних кадрів на кафедрі технології і конструювання швейних виробів 

Хмельницького національного університету впродовж 50 років. Освітні 

заходи університету спрямовані на осучаснення освітніх програм з 

використанням дискусійних платформ з поглибленого вивчення 

спецдисциплін. 
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Формування компетентностей за стандартами вищої освіти [2, 3] 

спрямовано на виконання інженерних розрахунків, дотримуючись 

стандартних методик та чинних нормативних документів. 

Індивідуальна освітня траєкторія курсового і дипломного проектування, 

практична підготовка відповідають структурі асортименту швейних виробів, 

які виготовляють на підприємствах області. В результаті проявляються 

навички самостійного виконання типових професійних завдань з технології 

виготовлення виробів легкої промисловості. 

Здатність виявляти ініціативу та лідерські якості щодо надання 

практичних рекомендацій з позицій розвитку технологій і виробництва, 

кон’юктури ринку забезпечує моніторинг опитування стейкхолдерів. 

Програма опитування стейкхолдерів визначає час, тематику, учасників, 

форму проведення (онлайн/паперова), відповідальність за організацію, 

контроль зауважень і пропозицій стейкхолдерів є підґрунтям для само 

оцінювання освітньої програми на відповідність акредитаційним вимогам. 

Компетентність та результати навчання регулярно висвітлюються на 

веб-сайті кафедри технології і конструювання швейних виробів 

(http://tksv.khnu.km.ua/), соціальних сторінках викладачів, студентів. 

Публічність підготовки фахівців засвідчує низка заходів. 

В 2019-2020 н.р. проведено 5 майстер-класів на базі спеціалізованої 

лабораторії «Технологій і моди», 2 конкурси фахової майстерності в межах 

профорієнтаційної роботи, 7 виїздів у споріднені заклади професійної освіти. 

Регулярне спілкування з навчальних дисциплін в групах освітньої діяльності 

рівнів «бакалавр» і «магістр» забезпечує консультативну підтримку 

здобувачів вищої освіти. 100% забезпечення модульного середовища по 

кафедрі технології і конструювання швейних виробів дозволяє задовольнити 

не лише потреби та інтереси здобувачів освіти, але й забезпечити контрольні 

заходи з перевірки досягнення програмних результатів навчання. 
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