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Вступ. 

Як свідчить світо ва прак ти ка, за
ос танні де ся тиліття в усіх еко -
номічно роз ви не них країнах успіш-
но функціонує ри нок еко ло го без -
печ них груп то варів, у то му числі і
ри нок тек с тиль них то варів одя го во -
го та інтер'єрно го при зна чен ня (ри -
нок еко тек с ти лю). Після всту пу Ук -
раїни до СОТ еко тек с тиль по чав по -
трап ля ти і на вітчиз ня ний ри нок.
Вод но час під впли вом еко логічних
ви мог змінюється си ту ація з ви роб -
ниц твом ук раїнської еко логічно
без печ ної про дукції, вклю ча ю чи
еко ло го без печні ви ди одя гу, взут тя,
тек с тиль них ви робів інтер'єрно го
при зна чен ня. Про це пе ре кон ли во
го во рять по каз ни ки зро с тан ня за
ос танні ро ки ви роб ниц тва еко ло го -
без печ них видів си ро ви ни тек с тиль -
но го при зна чен ня (во ло кон, барв -
ників, ап ретів), еко логізація тех но -
логії ви роб ниц тва тек с тиль них ма -
теріалів і ви робів, за по чат ку ван ня
ви роб ниц тва на ук раїнських під-
приємствах еко ло го без печ них видів
одя го вих та інтер'єрних ма теріалів і
ви робів.

По ста нов ка проб ле ми. 

Оскільки еко тек с тиль 
 це но вий
то вар на ук раїнсько му рин ку, то ви -
ни кає на галь на по тре ба у роз роб -
ленні та впро ва дженні в прак ти ку
ефек тив но го ор ганізаційно
еко -
номічно го ме ханізму уп равління
асор ти мен том, якістю та еко -
логічною без печністю еко тек с ти лю.
Особ ли вої ува ги за слу го вує ство рен -
ня ефек тив но го ме ханізму уп -
равління ета па ми життєво го цик лу
еко тек с ти лю одя го во го при зна чен -
ня. Для вирішен ня цієї проб ле ми
мо же бу ти ви ко ри с та но досвід ство -
рен ня та ких ме ханізмів і в інших га -
лу зях еко номіки [1, 2].

Ме та статті

Ме тою статті є вив чен ня проб -
лем, пов'яза них зі спе цифікою фор -
му ван ня ук раїнсько го рин ку еко тек -
с ти лю, і обґрун ту ван ня ор -
ганізаційно
еко номічно го ме -
ханізму уп равління ета па ми життє-
во го цик лу еко тек с ти лю на при кладі
ви го тов ле но го на йо го ос нові одя гу.

Що забезпечуватиме
сталий розвиток ринку
екотекстилю

(Вик ла ден ня ос нов но го ма теріалу). 

Проб ле ма за без пе чен ня су час них
ринків еко логічно без печ ни ми то ва -
ра ми ціка ви ла на уковців дав но і цей
інте рес ви ник не спон тан но. Ще
1994 ро ку вче ний Р. Б. Нор га ард (R.
B. Norgaard) [3] роз ро бив струк тур -
ну мо дель, в якій за про по ну вав п'ять
взаємо пов'яза них си с тем, ево люція
яких спри чи ни ла роз ви ток рин ку
еко логічно без печ них то варів:
людські по тре би і цінності, знан ня і
досвід, ор ганізація і ме нед ж мент,
фак то ри се ре до ви ща і тех но логії.  
Р. Б. Нор га ард вва жав, що ці си с те -
ми не тільки впли ва ють од на на од -
ну, але й роз ви ва ють ся па ра лель но, і
цей роз ви ток є наслідком гли бин -
них соціаль них змін у суспільстві.
Схе му за про по но ва ної Р. Б. Нор га -
ар дом мо делі зо б ра же но на рис. 1.

На рин ку еко тек с ти лю зро с тан ня
по пи ту на еко логічно без печ ний
одяг ста ло ре зуль та том по яви не
тільки новітніх тех но логій пе ре роб -
ки тек с тиль ної си ро ви ни, але й обу -
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мо ви ло ті зміни, що відбу лись у
світог ляді по купців. Підви щен ня
інте ре су до еко логічно без печ но го
одя гу вик ли ка но тур бо тою про стан
здо ров'я спо жи вачів, впли ву цьо го
одя гу на са мо по чут тя, ви ник нен ня і
стрімке по ши рен ня мо ди на одяг з
на ту раль них тка нин, а та кож по си -
лен ням зацікав ле ності до цієї про -
дукції з бо ку гло баль них тор го вель -
них ме реж.

Ста лий роз ви ток рин ку еко тек с -
ти лю знач ною мірою за ле жа ти ме

від уз го джен ня інте ресів усіх йо го
учас ників. Для цьо го не обхідно
ство ри ти си с те му, в якій бу де на ла -
го дже но ви роб ниц тво си ро ви ни
для еко тек с ти лю, по шит тя еко -
логічно без печ но го одя гу, ор ганізо -
ва но йо го про су ван ня на рин ку та
ефек тив не до ве ден ня до кінце вих
спо жи вачів. По тенційні по купці
ма ють до сте мен но ро зуміти пе ре ва -
ги, які одер жу ють від ко ри с ту ван ня
еко логічно без печ ним одя гом, а ви -
роб ни ки і про давці ма ють одер жу -

ва ти від цьо го при бу ток.
Ос новні за са ди фор му ван ня рин -

ку еко тек с ти лю пе ред ба ча ють пев -
ний набір функцій і ме ханізмів, що
за без пе чу ва ти муть йо го ста ле зро с -
тан ня (рис. 2).

Ура хо ву ю чи, що еко тек с тиль 
 це
но вий для ук раїнсько го рин ку то -
вар, доцільно роз ро би ти ме ханізм
уп равління ета па ми життєво го цик -
лу цієї про дукції. З по зицій те орії і
прак ти ки мар ке тин гу, як відо мо,
життєвий цикл будь
яко го то ва ру
роз г ля дається як своєрідна кон -
цепція, в якій відо бра же но про цес
роз роб лен ня но во го то ва ру, ви ве -
ден ня йо го на ри нок, за без пе чен ня
збу ту й одер жан ня при бут ку, оціню -
ван ня на рин ку по ведінки спо жи -
вачів цьо го то ва ру і йо го кон ку -
рентів.

На рівні уп равління інно ваціями
у мар ке тин говій то варній політиці
ос нов на ува га приділяється роз вит -
ку стра тегії мар ке тин гу підприє-
мства
ви роб ни ка від за ро джен ня
ідеї про не обхідність ви роб ниц тва
то го чи іншо го то ва ру, ор ганізації
йо го ви роб ниц тва, по бу до ви ка налів
роз поділу і своєчас но го ви ве ден ня з
рин ку до мо мен ту зни жен ня по пи ту
на цей то вар. У прак тиці мар ке тин гу
виділя ють такі ос новні ета пи
життєво го цик лу то ва ру: роз роб лен -
ня, впро ва джен ня на ри нок, зро с -
тан ня, зрілість і спад [9].

Специфіка життєвого циклу
екотекстилю

Проб ле ми спе цифіки життєво го
цик лу еко тек с ти лю і йо го ок ре мих
етапів ні в мар ке тин го вих, ні в то ва -
роз нав чих фа хо вих ви дан нях прак -
тич но не висвітлені. По вною мірою
це сто сується і досліджень життєвих
циклів еко ло го без печ них видів одя -
гу. Вив чен ня за ко номірно с тей роз -
вит ку ок ре мих етапів життєвих
циклів ос нов них видів еко ло го без -
печ но го одя гу є над зви чай но важ ли -
вим для про гно зу ван ня три ва лості
пе ре бу ван ня і ко мерційно го успіху
цих то варів на рин ку. Та ка інфор -
мація мо же бу ти ко рис ною не тільки
для пла ну ван ня об сягів ви роб ниц -
тва цих ви робів і от ри ман ня при бут -
ку від їх ре алізації, але й для про гно -
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Рис. 1. Взаємо пов'язані си с те ми, ево люція яких вик ли ка ла роз ви ток рин ку еко -
логічно без печ них то варів

Рис. 2. Функції та ме ханізми, що за без пе чу ва ти муть ста ле зро с тан ня рин ку еко тек -
с ти лю
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зу ван ня ре акції різних сег ментів
рин ку на по яву на ук раїнсько му
рин ку но вих еко ло го без печ них
видів одя гу. Три валість ок ре мих
етапів життєво го цик лу еко ло го без -
печ но го одя гу та особ ли вості пе ре -
хо ду від од но го ета пу до іншо го мо -
жуть суттєво впли ва ти не тільки на
об ся ги ре алізації ок ре мих груп і
видів цьо го одя гу та рівень от ри ма -
них при бутків, але й на пер спек ти ви
роз вит ку ук раїнсько го рин ку еко -
тек с ти лю.

Важ ли ве зна чен ня має та кож на -
уко во обґрун то ва не про гно зу ван ня
сце наріїв роз вит ку ок ре мих етапів
життєво го цик лу еко ло го без печ них
видів одя гу і роз роб ка кон крет них
мар ке тин го вих за ходів на кож но му з
етапів. Пер шо чер го ве зна чен ня має
роз роб лен ня і впро ва джен ня в прак -
ти ку тек с тиль но го і швей но го ви -
роб ниц тва Ук раїни ефек тив но го ор -
ганізаційно
еко номічно го ме -
ханізму уп равління ок ре ми ми ета -
па ми життєво го цик лу еко тек с ти лю
і ви робів з ньо го [1].

Життєвий цикл будь
яко го то ва -
ру, а тим більше еко ло го без печ но го
одя гу, виз на чає не тільки йо го ко -
мерційний успіх на то вар но му рин -
ку, але й рівень пре стиж ності і по пу -
ляр ності се ред спо жи вачів. То му
вив чен ня спе цифіки і за ко номірно -
с тей фор му ван ня етапів життєвих
циклів ок ре мих видів і груп одя го -
вих тек с тиль них ма теріалів і ви робів
з них, ство рен ня ор ганізаційно
еко -
номічно го ме ханізму уп равління
асор ти мен том і якістю цих то варів
на ок ре мих ета пах їх життєво го цик -
лу має не тільки прак тич не, але й те -
о ре ти ко
ме то до логічне зна чен ня.

Фор му ван ня ор -
ганізаційно�еко номічно го
ме ханізму уп равління

Роз г ля не мо де тальніше спе цифіку
фор му ван ня ор ганізаційно
еко -
номічно го ме ханізму уп равління ок -
ре ми ми ета па ми життєво го цик лу то -
ва ру на при кладі еко ло го без печ них
видів одя гу [1, 5, 6].

1. На етапі роз роб ки асор ти мен ту
еко ло го без печ них видів одя гу пер шо -
чер го ву ува гу, на на шу дум ку, слід
приділи ти розв'язан ню та ких зав дань:

��ви я ви ти рівень і ха рак тер по -
треб спо жи вачів у різних ви дах
еко логічно без печ но го одя гу
на внутрішньо му рин ку, оціни -
ти кон'юнк ту ру і пер спек ти ви
роз вит ку на най ближчі ро ки;

��вив чи ти мож ливість за без пе -
чен ня ук раїнських швей них
підприємств не обхідни ми еко -
ло го без печ ни ми ви да ми тек с -
тиль них ма теріалів 
 тка ни на -
ми, три ко таж ни ми і нет ка ни -
ми по лот на ми одя го во го при -
зна чен ня;

��оціни ти об ся ги ви т рат під-
приємств, які пла ну ють ви пу с -
ка ти еко тек с тиль, пов'яза них із
за купівлею відповідних еко ло -
го без печ них си ро вин них ма -
теріалів, еко логізацією тех но -
логій ви роб ниц тва і з ура ху -
ван ням розміру про цент них
ста вок у разі за лу чен ня банкі-
вських кре дитів;

�� спро гно зу ва ти рівень собівар -
тості, цін і очіку ва ної рен та -
бель ності тек с тиль них, швей -
них і три ко таж них підприє-
мств у разі ви пу с ку проб них
партій еко ло го без печ них видів
тек с тиль них одя го вих ма -
теріалів і одя гу з них.

Для успішно го розв'язан ня сфор -
му ль о ва них зав дань потрібні ско ор -
ди но вані зу сил ля фахівців різно го
профілю, які спільно ма ють виріши -
ти од не клю чо ве зав дан ня 
 обґрун -
ту ва ти еко номічну й еко логічну
доцільність роз роб лен ня і за по чат -
ку ван ня ви роб ниц тва тих чи інших
но вих мо де лей еко ло го без печ но го
одя гу. На цьо му етапі слід сфор му -
лю ва ти кон цепцію уп равління гру -
по вим, ви до вим і внутрішньо ви до -
вим асор ти мен том еко ло го без печ -
но го одя гу. Для цьо го вар то об ра ти
оп ти маль ну стра тегію мар ке тин гу з
успішно го до ве ден ня цієї про дукції
до кінце во го спо жи ва ча.

Важ ли ву роль у роз роб ленні
струк ту ри асор ти мен ту еко ло го без -
печ но го одя гу відіграє про цес про -
ек ту ван ня. Про ек ту ван ня одя гу,
вклю ча ю чи і еко ло го без печ ний, як
відо мо, скла дається з двох етапів 

мо де лю ван ня і кон стру ю ван ня. У
ході мо де лю ван ня ство рюється пер -
вин ний ета лон ний зра зок ви ро бу

(мо дель), а в про цесі кон стру ю ван -
ня роз роб ляється вся не обхідна нор -
ма тив на до ку мен тація для серійно го
ви роб ниц тва [9].

Пер ший етап життєво го цик лу
еко ло го без печ но го одя гу за кла дає
пе ре ду мо ви сце наріїв роз вит ку всіх
на ступ них етапів, то му йо го зна чен -
ня для підприємств
ви роб ників
важ ко пе ре оціни ти. На цьо му етапі
вар то про во ди ти ком плексні мар ке -
тин гові досліджен ня рин ку одя гу,
вклю ча ю чи і еко ло го без печ ний,
здійсню ва ти про гно зу ван ня об сягів
про да жу еко ло го без печ них то варів,
вив ча ти мож ли вості ви роб ниц тва
еко ло го без печ них ви робів з но вих
видів си ро ви ни і доцільність їх
імпор ту, фор му ва ти ка на ли роз -
поділу цієї про дукції на рин ку та
оби ра ти най е фек тивніші інстру мен -
ти її про су ван ня.

2. На етапі ви ве ден ня еко ло го без -
печ но го одя гу на ри нок по стає по -
тре ба у вирішенні та ких зав дань:

��з ура ху ван ням ре зуль татів мар -
ке тин го вих досліджень виділи -
ти гру пи спо жи вачів, котрі
сфор му ють сег мент або сег -
мен ти ук раїнсько го рин ку еко -
ло го без печ но го одя гу;

��на да ти у про цесі за по чат ку ван -
ня ви роб ниц тва очіку ва них
по куп ця ми вла с ти во с тей еко -
ло го без печ но го одя гу 
 зно -
состійкості, гігієнічності, еко -
логічної без печ ності, відпові-
дності моді, а та кож при своїти
цим ви ро бам ма рочні на зви,
що бу дуть до бре упізна ва тись
на рин ку;

��роз ро би ти дієву про гра му про -
су ван ня і за без пе чен ня ви роб -
ників, по се ред ників зі збу ту і
спо жи вачів еко тек с ти лю й
одя гу з ньо го мар ке тин го вою
інфор мацією про доцільність
ви роб ниц тва і пе ре ва ги ви ко -
ри с тан ня еко ло го без печ них
то варів;

��роз ра ху ва ти рівень очіку ва но го
еко номічно го ефек ту не тільки
від ви роб ниц тва, але й від ре -
алізації еко ло го без печ но го
одя гу.

Ро бо та мар ке то логів на етапі ви -
ве ден ня еко ло го без печ но го одя гу на
ри нок, на наш по гляд, по вин на по -
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ля га ти у мак си маль но му при вер -
танні ува ги по тенційних спо жи вачів
до пе ре ваг еко ло го без печ но го одя гу
і ма теріалів, з яких він ви го тов -
ляється, у си с те ма тич но му зборі,
уза галь ненні та інтер п ре тації мар ке -
тин го вої інфор мації про еко тек с -
тиль і одяг на йо го ос нові у вітчиз -
ня них і за рубіжних періодич них ви -
дан нях, уза галь ненні інфор мації про
струк ту ру по треб на ок ремі ви ди
еко ло го без печ но го одя гу та рівень
за до во лен ня існу ю чо го по пи ту, у ви -
ко ри с танні всіх форм і за собів рек -
ла ми з ме тою по пу ля ри зації одя гу з
еко тек с ти лю [1, 9].

Вибір мар ке тин го вої стра тегії
охоп лен ня рин ку на цьо му етапі по -
ви нен бу ти обу мов ле ний тим, що
три валість у часі за зна че но го ета пу
життєво го цик лу одя гу з еко тек с ти -
лю має бу ти ко рот ко с т ро ко вою, а
ви т ра ти на йо го впро ва джен ня на
ри нок 
 мінімаль ни ми.

3. На етапі зро с тан ня життєво го
цик лу еко ло го без печ но го одя гу на
рин ку еко тек с ти лю не обхідно
вирішу ва ти такі зав дан ня:

��за без пе чи ти постійне зро с тан -
ня по пи ту і відповідно збі-
льшен ня об сягів ви роб ниц тва
з од но час ним роз ши рен ням
асор ти мен ту про дукції;

��ство рю ва ти надійні умо ви для
постійно го зро с тан ня при бут -
ку підприємств, які зай ма ють -
ся ви роб ниц твом і ре алізацією
еко ло го без печ них видів одя гу
різно го цільо во го при зна чен -
ня, а та кож зіста ви ти рівень
фак тич но одер жа но го при бут -
ку з пла но ви ми по каз ни ка ми;

��про ве с ти моніто ринг кон ку -
рент но го се ре до ви ща і ви я ви ти
як пря мих, так і не пря мих кон -
ку рентів, а та кож про аналізу -
ва ти мар ке тин гові стра тегії
най успішніших кон ку рентів;

��збільши ти ви т ра ти на рек ла му
одя гу та інших ви робів з еко -
тек с ти лю, а та кож об ра ти най -
е фек тивніші з точ ки зо ру
охоп лен ня ау ди торії дже ре ла її
по ши рен ня;

�� за без пе чи ти збе ре жен ня та
закріплен ня за вой о ва них по -
зицій опе ра то ра ми рин ку еко -
ло го без печ но го одя гу та

підклю чен ня но вих йо го сег -
ментів.

На етапі життєво го цик лу зро с -
тан ня слід ура хо ву ва ти ту об ста ви ну,
що на успіх ре алізації еко ло го без -
печ но го одя гу впли ває два кон ку ру -
ючі чин ни ки, дія яких, як пра ви ло,
не збігається в часі, а са ме: для ба га -
ть ох видів верх ньо го одя гу (су конь,
ко с тюмів, паль то та ін.) термін
впли ву тен денцій мо ди є знач но ко -
рот шим, ніж три валість ета пу зро с -
тан ня йо го життєво го цик лу. У цьо -
му ви пад ку мар ке то ло гам потрібно
за без пе чу ва ти пев ний ба ланс між
три валістю ета пу зро с тан ня і впли -
вом тих чи інших тен денцій у моді
на ок ремі мо делі еко ло го без печ но го
одя гу.

4. У разі до ся гнен ня ета пу
зрілості в життєво му циклі еко ло го -
без печ но го одя гу та інших ви робів з
еко тек с ти лю ос нов ну ува гу, на на шу
дум ку, не обхідно приділи ти виріше-
н ню та ких зав дань:

��чітко виз на чи ти кон'юнк ту ру
рин ку, яка свідчи ти ме про до -
ся гнен ня ета пу зрілості в
життєво му циклі еко тек с ти лю і
ви робів з ньо го;

��зміни ти стиль і мар ке тин гові
підхо ди до рек ла ми з ме тою
підтри ман ня постійно го інте -
ре су у по купців до по куп ки і
спо жи ван ня ви робів з еко тек с -
ти лю;

��ство ри ти надійні умо ви для
без пе ребійно го по ста чан ня у
тор го вельні за кла ди до стат ньої
кількості та асор ти мен ту ви -
робів з еко тек с ти лю;

��об ра ти чи ство ри ти до бре кон -
т ро ль о вані ви роб ни ка ми чи
по ста чаль ни ка ми ка на ли роз -
поділу, котрі за без пе чу ва ти -
муть ефек тив не до ся гнен ня
об ра них сег ментів рин ку;

��здійсню ва ти уп равління цим
ета пом життєво го цик лу еко -
ло го без печ но го одя гу на ук -
раїнсько му рин ку сто сов но за -
без пе чен ня йо го мак си маль ної
три ва лості у часі.

Де талізуємо ок ремі ас пек ти
сфор му ль о ва них ви ще зав дань.
По
пер ше, струк ту ра про по зиції ви -
до во го і внутрішньо ви до во го асор -
ти мен ту ок ре мих груп еко ло го без -

печ но го одя гу на етапі зрілості
життєво го цик лу по вин на ґрун ту ва -
тись, з од но го бо ку, на струк турі ре -
аль но го по пи ту на ці ви ро би, а з
іншо го 
 на мож ли во с тях ук -
раїнської тек с тиль ної і швей ної
про мис ло вості за до воль ни ти цей
по пит.

По
дру ге, на цьо му етапі потрібні
ком плексні мар ке тин гові дослі-
джен ня рин ку еко ло го без печ но го
одя гу, спря мо вані на про дов жен ня
три ва лості да но го ета пу, мінімізацію
ви т рат на за без пе чен ня функціону -
ван ня ка налів роз поділу і про су ван -
ня.

Етап зрілості має од на ко во важ -
ли ве зна чен ня для ви роб ників і про -
давців еко тек с ти лю як у кон тексті
збе ре жен ня існу ю чих рин ко вих по -
зицій, так і у кон тексті по даль ших
пер спек тив роз вит ку їхньо го бізне -
су. На наш по гляд, етап зрілості
життєво го цик лу еко тек с ти лю й
одя гу з ньо го, імовірніше, бу де ха -
рак те ри зу ва тись та ки ми оз на ка ми
[1, 9]:

 ри нок на си чується різно манітни -

ми еко ло го без печ ни ми ви ро ба -
ми, що вик ли кає де я ке упові-
льнен ня темпів зро с тан ня їх збу -
ту;


 при бут ки ви роб ників еко тек с ти -
лю й одя гу з ньо го по сту по во зни -
жу ють ся че рез на явність над лиш -
ко вих ви роб ни чих по туж но с тей;


 спо с терігається помітне зро с тан -
ня ви т рат на про су ван ня да ної
гру пи то варів;


 по си люється кон ку ренція між
ви роб ни ка ми і про дав ця ми еко -
ло го без печ ної про дукції і на рин -
ку за ли ша ють ся тільки ті
підприємства, котрі про по ну ють
кон ку рен то с про мож ну про -
дукцію;


 ос нов ним ре зер вом оп тимізації
то вар ної політи ки на етапі
зрілості є мо дифікація і підви -
щен ня якості та еко логічної без -
печ ності одя гу;


 мар ке тин гові стра тегії опе ра торів
рин ку еко логічно без печ но го
одя гу по тре бу ва ти муть вдо с ко на -
лен ня або пе ре хо ду до цілком но -
вих мар ке тин го вих стра тегій.
Особ ли ве зна чен ня на етапі

зрілості життєво го цик лу еко ло го -
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без печ но го одя гу має пра виль не
вста нов лен ня цін (зни жен ня чи
підви щен ня ціни за леж но від
кон'юнк ту ри рин ку, вве ден ня
спеціаль них зни жок на ок ремі ви ди
одя гу, особ ли во ди тя чо го і санітар -
но
гігієнічно го), а та кож підви щен -
ня ефек тив ності рек лам них за ходів
(про па ган да і по пу ля ри зація пе ре ваг
еко тек с ти лю й одя гу з ньо го у ЗМІ,
порівнян ня еко ло го без печ ної про -
дукції з ана ло га ми, оцінка впли ву
ви робів на здо ров'я лю ди ни в про -
цесі ек с плу а тації та ко го одя гу та ін.).

5. У си ту ації, ко ли еко ло го без -
печ ний одяг та інші ви ро би з еко -
тек с ти лю до ся гнуть ос тан ньо го ета -
пу життєво го цик лу 
 періоду спа ду,
ми про гно зуємо, що пе ред ви роб ни -
ка ми і про дав ця ми по ста нуть такі
зав дан ня:

��пе ре гля ну ти спря мо ваність
мар ке тин го вих досліджень і
вста но ви ти оче видні і при хо -
вані при чи ни падіння по пи ту
на еко ло го без печ ний одяг;

��роз ро би ти нові мо делі і фа со ни
еко ло го без печ но го одя гу та
зня ти з ви роб ниц тва за старілі;

��пе ре гля ну ти ціни на ок ремі
мо делі еко ло го без печ но го одя -
гу або навіть на увесь асор ти -
мент у разі стрімко го зни жен -
ня по пи ту;

��здійсни ти прин ци по вий пе ре -
гляд мар ке тин го вих стра тегій у
сфері про су ван ня з ме тою
віднов лен ня інте ре су по купців
до еко ло го без печ но го одя гу;

��роз по ча ти по шук но вих ринків
збу ту для існу ю чо го асор ти -
мен ту то варів;

��здійсни ти по шук і за про ва -
джен ня но вих тех но логій ви -
роб ниц тва еко ло го без печ но го
одя гу та інших ви робів з еко -
тек с ти лю, що за без пе чать
ниж чу собівартість про дукції
та ви щу її якість.

При чи ни мож ли во го, але не ба -
жа но го сце нарію вхо джен ня ви робів
з еко тек с ти лю в етап спа ду мо жуть
бу ти різно манітни ми: зміна струк ту -
ри по треб і відповідно по пи ту на ці
то ва ри, по ява про гре сивніших тех -
но логій ви роб ниц тва одя гу; інтен -
сифікація кон ку рент ної бо роть би і
по ява на рин ку більш ви со ко -

якісних то варів
ана логів. Кож на з
на зва них при чин цілком імовірно
мо же ста ти ка таліза то ром пе ре хо ду
ви робів з еко тек ти лю на ос танній
етап життєво го цик лу.

За сто су ван ня мо делі життєво го
цик лу є ефек тив ним не тільки для
виз на чен ня фак тич них рин ко вих
по зицій ви роб ників і про давців еко -
логічно без печ них тек с тиль них ви -
робів, але й для про гно зу ван ня
імовірних змін цих по зицій у разі
пе ре хо ду від од но го ета пу життєво го
цик лу до іншо го. Аналіз кож но го з
етапів життєво го цик лу одя гу, у то му
числі еко логічно без печ но го, по ви -
нен відбу ва тись не тільки з точ ки зо -
ру інте ресів ви роб ників чи про -
давців, але й з по зицій впли ву кож -
но го з цих етапів на довкілля і
суспільство за га лом. Це мож на про -
де мон стру ва ти у виг ляді схе ми, по -
да ної на рис. 3.

Вис нов ки. 

Роз ви ток рин ку еко тек с ти лю і
ви робів на йо го ос нові в Ук раїні
ство рює пер спек ти ви як для ви роб -
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Рис. 3. Ос новні на пря ми впливів, спри чи нені ок ре ми ми ета па ми життєво го цик лу одя гу
[Адап то ва но з: DEFRA. 	 2007// Mapping of Evidence on Sustainable Development Impacts that occur in the Life Cycle of Clothing]
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ни чих, так і для тор го вель них
підприємств, оскільки по пит на та ку
про дукцію зро с тає у країнах з
різним рівнем еко номічно го роз вит -
ку, тоб то це за галь носвіто ва, гло -
баль на, тен денція. Мар ке то ло га ми
мо жуть бу ти прак тич но за сто со вані
сфор му ль о вані на ми ха рак те ри с ти -
ки чин ників, що виз на ча ють
сутність і три валість ок ре мих етапів
життєво го цик лу еко ло го без печ них
видів одя гу і тек с тиль них ма теріалів
одя го во го при зна чен ня для пла ну -
ван ня та втілен ня у жит тя ефек тив -
них мар ке тин го вих стра тегій охоп -
лен ня досліджу ва но го рин ку.

Опи са ний на ми впер ше ме ханізм
уп равління ета па ми життєво го цик -
лу еко ло го без печ но го одя гу на ук -
раїнсько му рин ку еко тек с ти лю мо -
же бу ти за про по но ва ний не тільки
зацікав ле ним ви роб ни чим і тор го -
вель ним підприємствам, а й
профільно му міністер ству для роз -
роб ки Дер жав ної міжга лу зе вої про -
гра ми "Еко логічний тек с тиль".

Ха рак те ри с ти ки ок ре мих етапів

життєво го цик лу еко ло го без печ них
тек с тиль них ма теріалів і ви робів з
них про по нується ви ко ри с та ти для
по бу до ви на уко во обґрун то ва ної
кон цепції фор му ван ня й уп равління
ук раїнським рин ком еко тек с ти лю та
йо го ок ре ми ми сег мен та ми.
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Бібліотека маркетингу Української Асоціації Маркетингу

Виходить у світ переклад книги Ф.Котлера та Карен А Фокс "Стратегічний
маркетинг для навчальних закладів".

Видавець Українська Асоціація Маркетингу.
Проект здійснюється за підтримки Посольства США в Україні, компаній

ІnMind, IPSOS Ukraine та Агенції Індустріального Маркетингу
Вартість одного примірника 95 грн.

Замовлення приймаються по телефону 044 4560894, або електронною
поштою uma@kneu.kiev.ua 


