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Рис. 2 - Залежність міцності волокна 
від відок емлюваності 
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Рис. З - Залежність лінійної густини 
волокна від відокремлюваності 

висновок 

Встановлена залежність міцності 
волокна від відокремлюваності дає 
змогу зробити висновок, що з 
ймовірністю 79,6% відокремлюваність 
може бути показником міцності волок
на, яке одержуватиметься після пере
робки трести: 

М = 19,75 - 1,24В, (4) 

де М - міцність волокна, даН; 
В - відокремлюваність, од. 

Відокремлюваність трести майже не 
впливає на вихід волокна і має значний 
вплив на його лінійну густину. На ос
нові відокремлюваності з ймовірністю 
97,9% за рівнянням регресії (З) можна 
розрахувати лінійну густину волокна 
після переробки: 

L = 300,5 - 24,1В, (5) 

де L - лінійна густина, текс; 
В - відокремлюваність, од. 

На основі оптимальних значень 
відокремлюваності трести, які визнача
ють найвищу якість лляного волокна, 
зроблено вибір найпридатнішого 
терміну приготування трести розсти
ланням. Таким терміном є 20 діб, за яких 
досягають значення відокремлюваності 
в межах 6,5-7 од. 
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Шляхи забезпечення конкурентоспроможності 
малих підприємств з виробництва митої вовни 

Постановка завдання. Відомо, що конкурентоспроможність - це концепція, яка означає світовий 
рейтинг країни, регіону, підприємства, товару, послуг, здатних конкурувати на світовому ринку [1, 2]. 

В даній роботі розглянемо конкурентоспроможність малих підприємств з виробництва митої вовни 
і причини занепаду великих підприємств з цього ж виробництва, таких як Чернігівська та Харківська фа
брики з первинної обробки вовни (ПОВ). 

На думку авторів етапі, причина занепаду цих великих підприємств з виробництва митої вовни як
раз і пов'язана з втратою конкурентоспроможності іхньої продукціі. Розглянемо причини втрати конку
рентоспроможності вітчизняної продукціі - митої вовни, незважаючи на те, що попит на це натуральне 
волокна постійно зростає. 

Велику потребу у вовні, як цінній сировині, зумовлено постійним зростанням попиту населення на 
вовняні вироби, що за якістю та зовнішнім виглядом кращі від виробів з синтетичних волокон. 

В Росіі за прогнозом, очікуване зростання внутрішнього попиту на вовняні тканини в 2010 р. стано
витиме 100 млн. м', що майже вдвічі перевищує попит в 2005 р. При цьому ставиться завдання зменшен
ня імпорту шерстяного волокна в 2010 р. з ЗО до 25% [З, 4] • 

Незважаючи на зростаючий попит на вовняні вироби на світовому ринку, в Украіні виробництво во
вняного волокна зменшилося за період з 1990 по 2003 р. з 29,8 до 3,34 тис. т, тобто в 8,9 разу [5]. Що
до вівчарських господарств, наприклад в Херсонської області, то зменшення виробництва вовни в 2003 
р. порівняно з 1995 р. становить 1977 тис. т. Усе це свідчить про глибоку кризу у виробництві вітчизня
ного вовняного волокна. Для забезпечення необхідної потреби у вовняному волокні в Державній про
грамі заплановано виробництво цього волокна 28,5 тис. т, а в 2003 р. було одержано 3,34 тис. т (11,7% 
від необхідного обсягу). 

Водночас, виробництво вовни у відомих країнах світу має позитивну динаміку до зростання і в 2002 
р. приблизно становила, тис. т: Австралія - 6,75; Китай - 285; Нова Зеландія - 50; Туреччина - 75; 
Велика Британія - 75; Аргентина - 55; Уругвай - 60; Пакистан - 55; ПАР - 52; Іран - 40 [б]. 

Порівняльний аналіз стану Украіни з відомими країнами світу щодо виробництва вовни ставить пи
тання збільшення виробництва вовни у низку найважливіших державних завдань. 

Вирішення. Встановлено причини, які призвели до зменшення обсягів виробництва вовняного во
локна в Україні. Перша і основна з них, на дамку авторів статті, - втрата конкурентоспроможності ми
тої вовни українських фабрик ПОВ, що пов'язано із низкою складових, з яких формується конкурентос
проможність продукціі. Розглянемо ці складові: 

+ Висока собівартість митої вовни, порівняно з світовими цінами, яка пов'язана з великою 
матеріалоємністю, енергоємністю і вартістю експлуатації устаткування, трудоємністю 
і низькою продуктивністю технологічного процесу. Наприклад, на фабриках ПОВ для одержання 
1 т митної вовни витрачають електроенергії 106-160 кВт, пари 2,4-3,4 м'; води 20-25 м' {7] 

+ Низька якість митної вовни у зв'язку з недосконалістю технологічного процесу промивання 
у водних розчинах. Вовняні волокна у разі застосування традиційних технологій промивання 
звалюються, переплутуються, втрачають міцність. Таким чином, одержують волокно 
неконкурентоспроможне за якістю 

+ Низькі закупівельні ціни на миту вовну призвели до втрати виробників сировини через втрату 
мотивації виробництва вовни у вівчарських господарствах. Так, ціна реалізації в 2003 р. 
1 ц вовни становила 364,2 грн., а собівартість виробництва митої вовни - 1547,2 грн. 
(рівень збитковості - 76,5%) {5], внаслідок чого виробництво вовни у вівчарських 
господарствах стає збитковим 

+ Великі транспорті витрати на доставку вовни від вівчарських господарств до фабрик ПОВ 
також підвищують собівартість митної вовни 

Вивчення зазначених вище причин втрати конкурентоспроможності виробництва митої вовни дало змо
гу розробити шляхи забезпечення конкурентоспроможності цього виробництва, що полягають у такому: 

� Створення на базі вівчарських господарств малих підприємств з миття вовни 
� Впровадження для миття вовни новітніх технологій, які забезпечують зменшення 

енерго- та матеріалоємності технологічного процесу {В] 
� Організація технологічного процесу за замкнутими циклами миття вовни із застосуванням 

органічних розчинників з їх повторною рекуперацією (це зменшить витрати на очистку 
стічних вод, закупівлю хімматеріалів, які використовують для очистки вовни) 

Впровадження вищеперелічених заходів сприятиме зменшенню собівартості митної вовни та підви
щенню її якості, що спричиниться до підвищення конкурентоспроможності виробництва митої вовни. 

висновок 

Для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств з виробництва митої вовни 
необхідно на базі вівчарських господарств створити такі підприємства малої потужності, де застосовувати 
русорсо- і енергозберігаючі новітні технології та устаткування. 
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