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Сучасний стан галузі легкої промисловості України, що є 

багатогалузевим комплексом народного господарства, свідчить про 

недостатність вироблення сучасних підходів до розвитку легкої промисловості 

України в цілому, а також і на регіональному її рівні. 

Як стверджують аналітики, будь-яку обробку статистичних даних треба 

проводити тільки в однорідних групах спостережень. Для вирішення цього 

питання розроблено кластерний аналіз, який виступає аналітичним 

інструментом, що дає можливість групувати підприємства водночас за кількома 

показниками [4, 5]. 

Здійснення кластерного аналізу потребує виконання наступних етапів: 

проведення вибірки об'єктів для кластеризації; стандартизація спостережень; 

вибір засобу виміру відстані між кластерами; застосування кластерного аналізу 

для створення груп подібних об'єктів; перевірка достовірності результатів 

кластерного рішення [2]. Для пришвидшення і оптимізації обробки даних 

використано ППП «STATISTICA», який забезпечує розрахунок 

стандартизованих значеннь показників, а модуль Multivariate Exploratory 

Techniques дає можливість проводити кластерний аналіз [1]. 

На початковому етапі здійснюємо проведення вибірки об’єктів для 

кластеризації. Показниками оцінювання підприємства будуть: фінансовий 

результат, який характеризує фінансовий стан підприємства та ефективність 

його господарської діяльності; власний капітал, який показує частку майна 

підприємства, яка фінансується за рахунок коштів власників і власних засобів 

підприємства. 

Для аналізу обрано десять підприємств легкої промисловості 

Львівщини [3]: ПАТ «Шкіряне підприємство «Світанок» (С_1), ПрАТ ВАТ 



«Калина» (С_2), ПАТ «Льонокомбінат «Старосамбірський» (С_3), ПАТ « 

Золочівська швейна фабрика» (С_4), ПАТ «Городоцька швейна фабрика» (С_5), 

ПАТ «Трикотажна фірма «Промінь» (С_6), ВАТ «Троттола» (С_7), ПАТ 

«Бориславська швейна фабрика «Спецодяг» (С_8), ПрАТ «Стрийська швейна 

фабрика «Стрітекс» (С_9), ПАТ «Вірність» (С_10). Їх поділ на групи за рівнем 

розвитку потенціалу дасть змогу виявити потенційні резерви покращення 

функціонування кожної із складових потенціалу досліджуваних підприємств та 

розробити комплекс заходів щодо покращення формування та використання 

потенціалу шляхом вибору ефективних заходів для кожної із виокремлених 

груп. На наступному етапі проводимо усунення розходжень в одиницях 

вимірювання показників. Далі здійснюємо кластеризацію вхідних даних. Щоб 

узагальнено представити описаний процес кластеризації створюємо таблицю 

об’єднань, в якій наведено відстань між найближчими сусідами та виділені на 

кожному з кроків кластери. Згодом будуємо графічне зображення отриманих 

кластерів. 

Результатом кластеризації підприємств легкої промисловості Львівщини 

за фінансовим результатом було виділено два кластера. До першого кластера 

відносяться підприємства з помірно стабільним фінансовим станом і порівняно 

високими результатами діяльності:ПАТ «Шкіряне підприємство «Світанок» 

(С_1). До другого кластера належать підприємства з нестабільним фінансовим 

станом і порівняно низькими результатами діяльності: ПрАТ «Стрийська 

швейна фабрика «Стрітекс»  (С_9), ПрАТ ВАТ «Калина» (С_2), ПАТ 

«Льонокомбінат «Старосамбірський» (С_3), ВАТ «Троттола» (С_7), ПАТ 

«Бориславська швейна фабрика «Спецодяг» (С_8), ПАТ «Золочівська швейна 

фабрика» (С_4), ПАТ «Вірність» (С_10), ПАТ «Трикотажна фірма «Промінь» 

(С_6), ПАТ «Городоцька швейна фабрика» (С_5). 

За власним капіталом аналізовані підприємства легкої промисловості 

Львівщини можна поділити на 3 кластера. До першого кластера належать 

підприємства з раціональним співвідношенням власного капіталу: ПАТ 

«Шкіряне підприємство «Світанок» (С_1). До другого кластера належать 



підприємства які нераціонально використовують власний капітал і частково 

використовують позиковий: ПрАТ ВАТ «Калина» (С_2). До третього кластера 

належать підприємства з неефективним використанням наявних коштів: ПАТ 

«Трикотажна фірма «Промінь» (С_6), ВАТ «Троттола» (С_7), ПАТ «Вірність» 

(С_10), ПАТ «Городоцька швейна фабрика» (С_5), ПАТ «Бориславська швейна 

фабрика «Спецодяг» (С_8), ПАТ « Золочівська швейна фабрика» (С_4), ПрАТ 

«Стрийська швейна фабрика «Стрітекс» (С_9), ПАТ «Льонокомбінат 

«Старосамбірський» (С_3). 

На останньому етапі здійснюємо перевірку правильності розподілу 

підприємств. Для цього здійснюємо кластеризацію методом К-середніх і 

отримуємо перелік спостережень, що входять до кожного з кластерів. 

Найбільш точну оцінку рівня потенціалу показують показники що 

входять до фінансових результатів. 

Дослідження показали, що підприємства легкої промисловості Львівщини 

поділяються на два кластера. Перший кластер – підприємство, яке забезпечує 

високу дохідність від операцій з продажу продукції, а саме ПАТ «Шкіряне 

підприємство «Світанок», що за своїми показниками дещо відрізнялось у 

кращий бік від кластера аутсайдерів і являлось певним лідером у боротьбі за 

споживача своєї продукції. Другий кластер – підприємства, які мають проблеми 

з виробничою діяльністю, що негативно впливає на обсяги реалізованої 

продукції: ПрАТ «Стрийська швейна фабрика «Стрітекс», ПрАТ ВАТ 

«Калина», ПАТ «Золочівська швейна фабрика», ПАТ «Вірність», ПАТ 

«Трикотажна фірма «Промінь», ПАТ «Городоцька швейна фабрика», ПАТ 

«Бориславська швейна фабрика «Спецодяг», ВАТ «Троттола», ПАТ 

«Льонокомбінат «Старосамбірський». 

Результати запропонованого у дослідженні поділу підприємств на групи 

за видами потенціалу можуть бути враховані місцевими органами влади для 

формування Стратегії розвитку Львівської області на 2016-2021 роки з 

прогнозом до 2025 року. 
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