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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ОДЯГУ В 

УКРАЇНІ 

 

О. Г. Гладських, 

магістр 

Державний заклад «Луганський національний університет  

імені Тараса Шевченка», Україна, м. Старобільськ; 

А. С. Браїлко, 

к.т.н., головний експерт 

Науково-дослідний центр «Незалежна експертиза», Україна, м. Полтава 

 

Європейський ринок – один з найбільших у світі, майже у сто разів 

більший за український. Разом із тим він надзвичайно конкурентний та 

перенасичений. Поширеним міфом є те, що українські товари є дешевшими у 

порівнянні з європейським, а отже користуватимуться там попитом. Ціна 

відіграє роль, але не першочергову. Якість, дизайн – ось на що звертають уваги 

споживачі у Європі (за даними Тетяни Абрамової – директора бренду «RITO», 

який вже понад 20 років на українському ринку та успішно експортує до ЄС 

країни СНД). 

Свій експортний потенціал Україна ніколи не використовувала повною 

мірою. Український одяг не відповідав європейським стандартам якості, а 

система торгівлі до початку дії поглибленої та всеохоплюючої зони вільної 

торгівлі (далі по тексту – ПВЗВТ) була ускладненою митними зборами та 

кількісними обмеженнями. Протягом останніх років спостерігалася тенденція 

зниження обсягів експорту. ПВЗВТ з ЄС, яка почала діяти з 1 січня 2016 р., 

покликана змінити ситуацію. Вона усунула 97% мит, а підприємці отримали 

доступ до 500 мільйонів покупців. Наприклад, якщо раніше митна ставка на 

вироби трикотажні при експорті в ЄС складала 12%, то тепер 0.  

Імідж України також негативно позначається на українських виробниках. 

«Made-in-ukraine» для багатьох європейських покупців викликає острах, адже з 

країною, з нестабільною ситуацією, вони просто не бажають співпрацювати. 

Проте ця тенденція починає змінюватися. Адже прорив української fashion-

індустрії не міг пройти непоміченим. Вона має перспективу розвитку, особливо 

на зовнішньому ринку. У зв’язку з дією ПВЗВТ, експорт до ЄС може 

збільшитися в рази, адже цей регіон є одним з найбільших світових імпортерів. 

Найбільш перспективними для України є ринки держав зі значними темпами 

зростання імпортного попиту (Польща, Латвія, Литва, Іспанія тощо). До 

вимогливості західних сусідів та їхніх стандартів якості виробники вже 

пристосовуються, то ж очікується більш активний вихід українських компаній 

на європейські ринки [1]. 

За даними Державної служби статистики України [2], за період з січня по 

вересень 2017 р. частка товарів, вироблених швейними фабриками і 
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реалізованих на внутрішньому ринки, збільшилася в порівнянні з аналогічним 

періодом 2016 р. Ринок останні два роки демонструє позитивну динаміку. 

Виробничі обсяги зростають, рис. 1 [3]. 

 
Рисунок 1 – Обсяги реалізації одягу українського виробництва, млн грн 

 

Факторами, що призводять до розвитку ринку виробництва одягу в 

Україні є: 

а) державні закупівлі. Активними клієнтами українських швейних 

фабрик в останні декілька років стали силові структури, які замовляють 

спецодяг і обмундирування для військових. За рахунок цього вдалося 

підвищити обсяги виробництва швейних виробів приблизно на 3%; 

б) підвищення цін на імпортні товари в зв’язку з падінням гривні щодо 

євро та долара; 

в) зростання патріотичних настроїв українців [3; 4]. 

Областями-лідерами за кількістю швейних підприємств, за даними 

Державної служби статистики України [2], є Харківська, Львівська, 

Хмельницька, Дніпропетровська та Київська. 

Як і раніше головними конкурентами вітчизняних виробників на 

внутрішньому ринку є Китай (найдешевшому ціновому сегменті) і Туреччина 

(в середньому і середньому + цінових сегментах). Відсутність власної 

сировинної бази є головною проблемою, що стримує швейну індустрію та 

більшість напрямків легкої промисловості України. Майже всі швейні 

підприємства в Україні працюють за схемою давальницької сировини та 

виробляють у нас в країні одяг для імпортних брендів. Майже всю сировину 

(тканини, фурнітуру, обладнання) доводиться закуповувати у імпортерів. А це в 

кілька разів здорожує виробництво. Однак останнім часом починає нарощувати 

виробничі потужності ткацька промисловість. Це в свою чергу повинно 

позитивно позначитися на розвитку швейної індустрії в Україні. 

А ось негативний вплив надає ввезення в Україну як гуманітарної 

допомоги товарів секонд-хенд. Ухиляння таким чином від податків призвів і без 

того непрозорий швейний ринок до ще більшої «тінізації». І хоча на 

законодавчому рівні контроль ввезення посилили, поки ситуація кардинально 

не змінилася. 
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Тенденціями розвитку ринку виробництва одягу в Україні, на які 

найчастіше вказують аналітики є: 

а) вихід на ринки ЄС; 

б) зростання онлайн-продажів. Виробники і рітейлери активно освоюють 

віртуальні канали продажів. З поширенням 3G і 4 G зростанням популярності 

мобільних додатків це буде один з найбільш перспективних каналів збуту; 

в) зростає популярність товарів українського виробництва. Девіз «купуй 

українське» підтримує все більше споживачів [3; 4]; 

г) завойовують популярність мультибрендові маркети, де під одним 

дахом свою продукцію представляють різні національні виробники [3]. 

Депутати пропонують встановити нульову пільгову митну ставку на 

імпортний одяг, на складові та сировину для текстильних виробів, а також 

ліквідувати в Україні «монополію» власників бренду на імпорт та реалізацію 

одягу лише через ексклюзивних дистриб’юторів. Відповідний законопроект 

№ 9018 зареєстрований у парламенті 10 серпня 2018 р. Оскільки через різке 

падіння курсу гривні упродовж останніх чотирьох років, ціни на товари і 

послуги в Україні практично зрівнялися з європейськими, а деякі групи товарів 

ще дорожчі ніж в країнах Європи (зокрема, одяг), виникла нагальна потреба у 

пошуку механізмів здешевлення цих товарів. Власне, якщо законопроект 

приймуть, є надія, що імпортний одяг дійсно стане значно дешевшим. Для 

галузі легкої промисловості України, означене може позначитися негативно, 

однак  імпортний текстиль і складові для його виробництва будуть значно 

дешевшими, але складно буде переконати вітчизняних покупців віддати 

перевагу вітчизняним брендам. 

Законопроект № 9018 ліквідовує дозвіл власника бренду на імпорт одягу. 

Тобто якщо він дешевший у Польщі, то його просто зможе імпортувати така 

мережа як «Метро» і продавати вільно в Україні. Також ліквідовуються 

імпортні мита на одяг.  

Зниження митних тарифів на імпорт брендового одягу позитивно 

позначиться на купівельних можливостях українських споживачів у 

короткостроковому періоді. Можна, звісно, очікувати зростання фізичних 

обсягів продажів у сфері рітейлу, що займається реалізацією найбільш 

популярних світових брендів. Відповідно, і збільшення розмірів надходження 

ПДВ до державного бюджету. Однак, у довгостроковому періоді даний 

законодавчий крок посилить імпортну залежність країни, що в свою чергу 

створить умови для продовження знецінення національної валюти та зниження 

купівельної спроможності населення. 

Що стосується вітчизняної легкої промисловості, то варто зазначити, що 

у 2017 р. вітчизняне текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри в 

Україні збільшилось на 6,3% проти 2,2% у 2016 р. Зокрема випуск пальт, 

плащів збільшився на 15%, а костюмів та комплектів – на 21%. Однак, з точки 

зору економічної політики, нові правила для вітчизняного виробника 
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призведуть до підвищення конкуренції з імпортними товарами і відповідно до 

уповільнення темпів зростання ділової та інвестиційної активності в галузі. 

З точки зору економічної політики, зняття митних ставок на імпортний 

одяг та спрощення митної процедури для переміщення через державний кордон 

України текстильних виробів призведе до поліпшення ділового клімату – до 

зниження рівня корупції на митниці, до збільшення товарообігу в торгівлі і 

появи нових робочих місць у легкій промисловості. В цілому, законопроект має 

позитивно вплинути на весь український бізнес у сфері торгівлі одягом. 

Підприємці будуть витрачати менше часу та зусиль на митне оформлення 

товарів. У вітчизняного споживача брендового одягу з’явиться більше 

можливостей щодо придбання нових товарів. А от вітчизняній текстильній та 

легкій промисловості доведеться покращувати якість та знижувати вартість 

продукції, щоб поліпшити конкурентоспроможність [5]. 

Продавців одягу в Україні стає все більше. Асоціації рітейлерів заявили 

про вихід на ринок одного з найбільших турецьких операторів – мережі 

«DeFacto». Разом із тим в Україні відкрився монобрендовий магазин 

американського спортивного взуття і одягу «Saucony». Поява на ринку України 

турецьких брендів «LC Waikiki», «SuperStep», «Adl і Colin’s» – одна з найбільш 

яскравих тенденцій в розвитку українського ринку одягу. Оскільки для 

українців наразі на першому місці – ціна, а ці бренди реалізуються саме в 

сегментах середній-плюс і середній-мінус. 

Актуальною тенденцією на ринку одягу України є зростання 

популярності товарів локальних виробників, а не мережевих брендів. Зростання 

ринку відбувалося тільки за рахунок відкриття нових магазинів, однак їх 

кількість була неістотною. Основна частина магазинів орієнтована сьогодні на 

сегмент «середній/середній-плюс», але в той же час на ринку з’являються і 

преміальні бренди: «Baldessarini», «Liu Jo», «Stradivarius» тощо. На фірмову 

роздрібну торгівлю в Україні припадає близько 30% реалізацій, решта 70% – на 

безіменні магазини, ринки, стоки і секонд-хенди. Разом із тим великі рітейлери 

відкривають і аутлет-магазини. Наприклад, «LC Waikiki» відкрила перший в 

Україні аутлет в ТРЦ «New Way», багато зарубіжних брендів представлені в 

аутлет-містечку «Мануфактура», в тому числі «Helen Marlen Group», «Atos 

Lombardi», «Pierre Carden» та інших. Тобто компанії намагаються 

запропонувати українським споживачам товари різних цінових сегментів – від 

преміального до стоку. 

Низький рівень доходів українців створює передумови для тіньового 

бізнесу. Переважна більшість суб’єктів господарювання працюють отримують 

товари з невідомих джерел, не мають касових апаратів і не видають покупцям 

чеків, не працюють по кредитних картах, не оформляють персонал. Покупці і 

працівники нічим не захищені, а держава втрачає значні цифри податкових 

надходжень. 
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Зміна споживчих переваг у бік подорожей, спорту, їжі, вражень змушує 

продавців одягу переглядати свої ціни. Вони намагаються зробити ціни більш 

привабливими. Хтось знижує першу ціну, а хтось робить ставку на акції і 

промо. В ряді випадків продукцію представлену у брендових магазинах 

виробників можна придбати дешевше, ніж на ринках, особливо з огляду на 

діючі програми лояльності, знижки та розпродажі [6]. 

На українському ринку з’явився найбільший конкурент «Adidas» та 

«Nike» у США – «Under Armour». Представником в у Україні «Under Armour» є 

«MD Group» [7]. 

Турецький рітейлер «Koton», що нараховує близько 500 торгових точок в 

більш ніж 25 країнах світу, прийняв рішення відкрити перший магазин в 

Україні. Для відкриття магазину турецька мережа одягу орендувала площу на 

першому поверсі ТРЦ «Sky Mall». Наразі «Кoton» – це не тільки відомий у всій 

Європі бренд, але і велика мережа магазинів, що займаються реалізацією 

власної продукції. Турецький бренд працює в сегменті «Fast Fashion», який 

передбачає часту зміну колекцій і, як правило, одяг за доступними цінами. 

Найбільш відомі торгові мережі, що працюють за такою моделлю – «Zara», 

«H&M» і «Mango» [8]. 

«H&M» один з найвідоміших глобальних ритейлерів одягу 18 серпня 

2018 р. офіційно з’явився на українському ринку. Розташовується «H&M» у 

київському ТРЦ «Lavina Mall», загальна площа магазина 2900 м
2
. У планах 

ритейлера на 2018 рік відкриття 390 магазинів на ринках, що розвиваються. 

Крім України ритейл виходить на ринок Уругваю. У 2019 році заплановано 

вихід на ринок Боснії і Герцеговини, а в Мексику заходить з новим онлайн-

ринком. Появи світового ритейлера в Україні чекали 50% українців. 

Зацікавленість обумовлена європейськими цінами, широким асортиментом і 

новим асортиментом одягу [9]. 

«RITO», український виробник трикотажного одягу для жінок, розпочала 

свою експортну історію з виходу на ринок Литви декілька років тому. Інтерес 

до Канади з’явився після декількох успішних показів в Канаді, ініційованих 

клієнтами «RITO» серед представників української діаспори. Після показів 

компанія реалізувала декілька невеликих тестових поставок, які допомогли 

краще зрозуміти специфіку канадського ринку. Серйозного партнера, з яким 

наразі завершується процес перемовин щодо перших значних поставок в 

Канаду, «RITO» знайшли після Канадсько-українського бізнес форуму в липні 

2016 року, ініційованого за підтримки Мінекономрозвитку, офісу з просування 

експорту та проекту «CUTIS». Канадці цінують екологічні аспекти товарів, 

тому для організації виробництва «RITO» максимально налаштована на процес 

збереження електроенергії [10]. 

Вітчизняними брендами, які розраховані на масового споживача є: 

а) «MustHave» – позиціонує себе, як перший український мас-маркет 

жіночого одягу (з урахуванням національних особливостей – жіночності, 
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елегантності, любові до суконь). Наразі – це власне виробництво в 1000 м
2
, 7 

магазинів в Україні, 250 співробітників, онлайн магазин, представництва 

бренду в 10 країнах світу. А в асортименті є одяг від суконь та літніх сарафанів 

до плащів та пальто;  

б) «Promin» – бренд створили на базі львівської трикотажної фабрики 

«Промінь». Оновлений бренд «Promin» випускає доступні за ціною колекції 

повсякденного одягу для активного дозвілля усієї родини – жінок, чоловіків та 

дітей. Бренд працює з натуральною сировиною (бавовна, віскоза), яку 

виготовляють ексклюзивно на замовлення. В фірмових магазинах та онлайн-

магазині діє програма лояльності для постійних клієнтів, часто є акції та 

спецпропозиції. Базові речі та одяг для активного відпочинку завжди 

користувались попитом в українського споживача. Потужності «Promin» 

фабричних масштабів, вигідні контракти з виробниками якісної сировини в 

Узбекистані та співпраця із професіоналами української модної індустрії дають 

змогу випускати якісну і недорогу продукцію. У порівнянні із відомими 

європейськими мас-маркет брендами, продукція «Promin» більш доступна і не 

менш якісна та трендова. Крупні інвестиції, великі масштаби виробництва, 

сертифікована сировина та безперервне оновлення та розширення асортименту 

можуть гарантувати успіх не лише в Україні, але і за її межами. За останні два 

роки «Promin» відкрили три фірмові магазини в Києві та Київській області, 

розвивають онлайн-магазин, працюють з партнерами в регіонах та планують 

відкриття фірмових магазинів в Києві та Львові; 

в) «GRASS» – мас-маркет бренд (орієнтований на створення продукту, 

який буде вирішувати проблеми значної частини споживачів певного ринку) 

випускає чотири основні колекції у рік та працює над колабораціями з іншими 

брендами. Засновники бренду описують свою клієнтку, як сильну та впевнену в 

собі мешканку мегаполісу; 

г) «VOVK» – мас-маркет бренд відкрив свої студії одягу у 12 

українських містах: Києві, Львові, Тернополі, Полтаві, Кривому Розі, Одесі, 

Дніпрі, Вінниці, Харкові, Херсоні, Хмельницькому та Луцьку. Бренд заснував 

власне виробництво. Речі пошиваються невеликими партіями з урахуванням 

модних тенденцій, при цьому зберігаючи комфорт та елегантність [11]; 

д) «Vilonna» – український виробник жіночого одягу, що реалізує 

продукцію в м. Київ, м. Дніпро, м. Івано-Франківськ та м. Рівне. А також у 

міжнародних інтернет-сервісах: американському – «Nordstrom», «RueLaLa», 

«Hautelook», «Amazon», «Etsy», британському – «Cocosa» [12]. 

Вітчизняна легка промисловість останні два роки нарощує промислове 

виробництво та експортний потенціал. Одяг і взуття «made in Ukraine», 

виготовлені на замовлення та експорт, якісно зарекомендували себе на 

міжнародних ринках.  
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