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Стаття присвячена ролі Броварської трикотажної фабрики в розвитку трикотажної галузі 

України та співробітництву з кафедрою технології трикотажного виробництва КНУТД з метою 

удосконалення практичної професійної підготовки спеціалістів з технології трикотажного 

виробництва 
 

Броварська трикотажна фабрика працює на ринку по виробництву всіх видів трикотажних 

виробів понад 70 років, підтримуючи довгострокові ділові зв’язки з багатьма партнерами в Україні та за 

кордоном. Незважаючи на погіршення економічної ситуації в зв’язку зі світовою фінансово – 

економічною  кризою Броварська трикотажна фабрика продовжує працювати та являється одним з 

найбільших в Україні виробників верхніх трикотажних виробів.  

Об’єкт та методи дослідження 

Об’єктом дослідження є Броварська трикотажна фабрика , в’язальне та швейне обладнання, 

асортимент трикотажних виробів, а також зв’язки кафедри технології трикотажного виробництва з 

метою вдосконалення підготовки кафедри для трикотажної галузі та обмін досвідом у сфері 

впровадження в трикотажне виробництво сучасних технологій. В роботі використані аналітичні методи 

дослідження. 

Постановка завдання 

Метою даної роботи є аналіз стану трикотажної галузі України; характеристика одного з 

провідних трикотажних підприємств по виготовленню верхнього трикотажного одягу та визначення його 

ролі у підготовці кваліфікованих фахівців для трикотажної галузі. 

Результати та їх обговорення 

У 1929 році на основі артілі фабриканта Шиліна була створена артіль “Коопенька”, яка 

виготовляла канати та мотузки.  У жовтні 1960 році була створена Броварська текстильно-трикотажна  

фабрика по виготовленню трикотажних та канатних виробів і товарів культурно-побутового 

призначення. Реорганізована в 1964 році для виробництва дитячих трикотажних виробів, фабрика 

випускала близько 1 млн. одиниць дитячого трикотажу за рік. З самого початку пріоритетом в діяльності 

визначилась висока якість продукції. Колектив постійно вдосконалював технологію, накопичував досвід, 

засновував традиції, що дали йому змогу вийти на одне з провідних місць своєї галузі. 

Протягом 1983 – 1984 років булла проведена реконструкція підприємства з розширенням обсягів 

виробництва майже в 5 разів, а в 1988 році створено виробничо-торгове трикотажне об'єднання.  
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З 1989 року на підприємстві відбулася структурна переорієнтація в асортименті на випуск 

трикотажу також для чоловіків та жінок. 17 серпня 1993 року зареєстровано відкрите акціонерне 

товариство «Софія». 

За 20 років невтомними руками жінок – трудівниць виготовлено 43,6 млн. одиниць верхніх 

трикотажних виробів, тобто кожен громадянин країни одягав наш трикотаж. За останні 15 років фабрика 

повністю переоснащена сучасним високотехнологічним устаткуванням провідних європейських 

виробників. 

В’язальні машини Stoll, Universal (Німеччина) та Jumberka (Іспанія) дозволяють повністю 

задовольняти потреби ринку верхніх трикотажних виробів. Швейне устаткування Juki, Brother, Textima, 

Durkopp дозволяє застосовувати сучасні технології пошиття. 

Нині колектив фабрики, який налічує близько 350 осіб, виготовляє до 1,0 млн. одиниць 

трикотажних виробів на рік, з них більш 80 відсотків експортується в країни ЄС. 

Споживачами продукції є торгові організації та заклади України, а також іноземні замовники 

Європи та Америки. Асортимент продукції, що випускається, складається з жіночих, чоловічих і дитячих 

джемперів, жилетів, кардиганів, жакетів, пальт, шарфів, шапок і т.д.  

Сьогодні  ВАТ «Софія» – єдине українське підприємство з абсолютно повним спектром  

асортиментів трикотажного одягу: від немовлят до дорослих. Такі вироби вимагають особливо 

ретельного підбору й обробки сировини, тому діяльність фахівців спрямована на постійний пошук  нових 

видів сировини  й технологій. Саме продукція високої якості забезпечила Відкритому Акціонерному 

Товариству "Софія" незаперечний авторитет і завоювала позицію лідера серед виробників одягу з 

трикотажу. Глибокі знання  й багаторічний досвід інженерної ланки фахівців в області проектування 

виробів із трикотажу, дозволяє  створювати високоякісний модний одяг  під власними торговельними 

марками: BREX, Soflіne, Bravadі.   

   Асортименти ВАТ «Софія» базується на наступних напрямках: повсякденний одяг, 

спортивний одяг і класична. Кожен із цих напрямків складається з безлічі стилів, дизайнерських рішень і 

різних моделей, що дозволяє одягати нашого споживача на всі випадки життя. Такий підхід до 

проектування асортиментів дозволяє випускати різноманітний асортимент виробів, утримувати наявні й 

розвивати нові ринки збуту. 

Співпраця з відомими фірмами С&А Group, Faike, LEGO  (Німеччина), UK International  

(Франція), ZARA  (Іспанія) підтверджує високий рівень якості виробів. ВАТ “Софія”  докладає максимум 

зусиль для задоволення різних потреб замовника – теперішніх і майбутніх. Ідеологія підприємства ВАТ 

“Софія” заснована на наступних принципах: компетентність, професіоналізм, надійність, спрямованість 

на вимоги сучасного ринку, взаємовигідне співробітництво. 

Виробництво ВАТ «Софія» являє собою єдиний злагоджений процес, у якому беруть участь всі 

підрозділи підприємства. Всі етапи вкрай важливі, проте досягнення успіху в сучасних умовах ведення 

бізнесу неможливе без відповідного оснащення: ВАТ «Софія» і тут попереду – постійно оновлюючи парк 

устаткування, використовуючи новітні технології, підтримує найвищий рівень якості продукції , що 

випускається.   

Необхідно відзначити також вагомий внесок ВАТ «Софія» у справі професійної підготовки 

спеціалістів за спеціальністю “Технологія і дизайн тканин і трикотажу”, проведення спільних навчальних 
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та науково-дослідних робіт, залучення абітурієнтів на навчання до університету. ВАТ «Софія» 

забезпечує проходження виробничої та переддипломної практики, залучає студентів до вирішення 

виробничих завдань, пов’язаних зі спеціальністю, надає необхідні матеріали для виконання студентами 

курсових, дипломних та магістерських робіт, сприяє  виконанню студентами та аспірантами науково – 

дослідних робіт в умовах виробництва (виготовлення зразків та їх дослідження). Крім того студенти 

мають можливість підвищувати рівень своєї практичної підготовки на базі ВАТ «Софія». А саме: під час 

проведення лабораторних робіт з дисципліни “Функціональні групи в’язальних машин” по темам: 

“Механізми автоматичного управління машинами, що працюють у замкненому циклі”, “Механізми 

відбору робочих органів на в’язальних машинах”; з дисципліни “Основи технології виробів заданої 

форми” по темі “Виготовлення виробів заданої форми на плосков’язальних машинах фірми “Stoll””; з 

дисципліни “Художнє проектування трикотажних полотен” по темі “Розробка візерункових полотен на 

машинах з електронним програмуванням”. ВАТ «Софія» для реалізації навчального процесу надає 

матеріальну допомогу кафедрі у вигляді в’язального та швейного обладнання, приладів для здійснення 

дослідження, зразків трикотажних полотен, їх аналізу під час навчального процесу. 

У свою чергу кафедра технології трикотажного виробництва залучає викладачів та студентів до 

вирішення проблем  ВАТ «Софія», пов’язаних з технологією виготовлення трикотажних виробів на 

в’язальному обладнанні різного типу. 

З метою обміну досвідом між викладачами кафедри та фахівцями підприємства кафедра планує 

проведення конференцій та семінарів. Проведення таких заходів дозволить враховувати в навчальному 

процесі всі зауваження та побажання фахівців ВАТ «Софія» щодо якості підготовки кваліфікованих 

кадрів трьох рівнів (бакалавр, спеціаліст, магістр) за спеціальністю “Технологія і дизайн тканин і 

трикотажу”. 

Висновки 

1. У жовтні 2010 року Броварська трикотажна фабрика «Софія» відсвяткує свій 40-річний ювілей з 

нагоди свого заснування.  

2. Ідеологія підприємства ВАТ “Софія” заснована на наступних принципах: компетентність, 

професіоналізм, надійність, спрямованість на вимоги сучасного ринку, взаємовигідне 

співробітництво. 

3. На сьогоднішній день ВАТ «Софія» – єдине українське підприємство з абсолютно повним 

спектром  асортиментів трикотажного одягу: від немовлят до дорослих. 

4. ВАТ «Софія» підтримує кафедру технології трикотажного виробництва у справі професійної 

підготовки майбутніх фахівців за спеціальністю «Технологія і дизайн тканин і трикотажу» у 

рамках проведення лабораторних робіт з профілюючих дисциплін, а також в період 

проходження студентами виробничої та переддипломної практик. 

5. У співпраці з фахівцями ВАТ «Софія» викладачі мають можливість з'ясовувати прогалини у 

підготовці майбутніх спеціалістів для трикотажної галузі. 
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