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ВСТУП
Як і у всьому світі, в Україні в ос�

танні роки чітко намітилась тенденція
збільшення обсягів виробництва і роз�
ширення асортименту різних за при�
значенням екологобезпечних груп то�
варів, включаючи і товари вітчизняної
легкої промисловості.

Не дивлячись на те, що в економі�
чно розвинутих країнах (особливо в
США, Японії, багатьох країнах Захід�
ної Європи), ринок екотекстилю роз�
вивається швидкими темпами, продук�
ція даного ринку поки не виділяється
окремими графами ні в міжнародній,
ні національній статистичній звітності,
недостатньо обгрунтовані і єдині
міждержавні та регіональні критерії
оцінювання рівня екологічної безпеч�
ності текстильних матеріалів і виробів
різного цільового призначення, спо�
собів виробництва, будови та оздоб�
лення.

Що стосується вітчизняного рин�
ку екотекстилю, то він тільки фор�
мується і його місткість порівняно з
економічно розвинутими країнами ще
незначна. Це зумовлено, на наш по�
гляд, низкою причин, а саме:

— недостатньою інформованістю
споживачів і виробників екотекстилю
про основні переваги екологобезпеч�
них текстильних матеріалів і виробів
над їх звичайними аналогами;

— різким спадом виробництва всіх
товарів вітчизняного текстильного та
швейного виробництва і зменшенням
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частки їх експорту, що негативно
вплинуло і на використання принципів
зарубіжної і вітчизняної екологічної
стандартизації і сертифікації при фор�
муванні їх ринку; недостатньою дер�
жавною підтримкою при формуванні
та розвитку вітчизняного ринку еко�
текстилю;

— обмеженістю платоспроможно�
го попиту населення на товари вітчиз�
няної текстильної і легкої промисло�
вості, оскільки ціни на ці товари знач�
но вищі порівняно з цінами аналогіч�
них товарів, які після вступу України
до СОТ заполонили наш ринок деше�
вою, хоча і низькоякісною зарубіжною
продукцією, включаючи "секонд�
хенд".

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Не дивлячись на те, що питанням

формування асортименту, властивос�
тей, рівня якості та екологічної без�
печності різних за призначенням еко�
логобезпечних груп товарів (особли�
во харчових продуктів) приділяється
значна увага в періодичних і моногра�
фічних виданнях, теоретичним про�
блемам формування ринку цих товарів
(особливо непродовольчих), на нашу
думку, приділяється ще недостатньо
уваги. Більше того, при розробленні
науково�методологічних засад фор�
мування ринку цих товарів ще відсут�
ній комплексний системний підхід до
вирішення цієї міжгалузевої проблеми
[1; 2; 3]. Окрім цього, в нашій країні

поки відсутні ефективні організацій�
но�економічні та екологічні механізми
управління ринками екологобезпеч�
них товарів [4; 5].

Серед різноманітних сегментів
вітчизняного ринку товарів легкої
промисловості основним об'єктом
дослідження ми обрали сегмент еко�
логобезпечних текстильних матеріалів
і виробів одягового та інтер'єрного
призначення (ринок екотекстилю).
Актуальність наших досліджень грун�
тується на тому, що формування рин�
ку екотекстилю у нашій країні тільки
розпочинаєтья, а проблеми його роз�
витку та оцінки потенціалу на даний
час мало досліджені як на теоретично�
му, так і на практичному рівнях. Цей
ринок у зарубіжних економічно роз�
винених країнах характеризується
широкою номенклатурою видового
асортименту текстильних матеріалів і
виробів різних способів виробництва
(тканого, нетканого, трикотажного,
текстильно�галантерейного, килимо�
вого та швейного), високою динамічн�
істю розвитку, популярністю серед
споживачів. Створення такого ринку
на часі і в нашій країні. Разом з тим,
створення такого ринку вимагає роз�
роблення необхідного інформаційно�
го забезпечення даного сегмента рин�
ку та постійного його вдосконалення
[6; 7; 8]. Це стосується передусім об�
грунтування організаційно�економіч�
них механізмів управління цим рин�
ком, оцінки ефективності та оптималь�
ності витрат на заходи з управління
маркетингом на ринку екотекстилю,
врахування еколого�економічних інте�
ресів всіх суб'єктів даного ринку, об�
грунтування створення нових сег�
ментів даного ринку (ринок еколого�
безпечної сировини, ринок одягу, ри�
нок білизни, ринок килимів і т.д.) і ви�
бору інформаційних моделей забезпе�
чення функціонування названого рин�
ку.

Мета даного дослідження полягає
в тому, щоб на прикладі екотекстилю
сформулювати та обгрунтувати нау�
ково�методологічні засади формуван�
ня і управління окремими сегментами
вітчизняного ринку екологобезпечних
груп і видів товарів легкої промисло�
вості, використовуючи для досягнен�
ня цієї мети прийоми екологічного
маркетингу.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Створення науково�методологіч�
них засад формування та управління
маркетингом в рамках нових ринкових
сегментів завжди було і залишається
актуальним. Це повною мірою сто�
сується і малодослідженого сегмента
ринку екотекстилю на національному
ринку текстильних матеріалів та ви�
робів. Для успішного управління про�
цесом маркетингу на цьому ринку пер�
шочергове значення має, на нашу дум�
ку, його інформаційне забезпечення.

Створюючи теоретико�методо�
логічні засади формування та управ�
ління маркетингом на вітчизняному
ринку екотекстилю, як і інших сег�
ментів ринку екологобезпечних то�
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варів вітчизняної легкої промисло�
вості, першочергова увага повинна
бути приділена збору, аналізу та уза�
гальненню наступних блоків інфор�
мації:

— виявленню, вивченню і узагаль�
ненню інформації про структуру ре�
альних екологічних потреб споживачів
основних видів екологобезпечних тек�
стильних матеріалів і виробів різного
цільового призначення та способів ви�
робництва;

— вивченню та узагальненню
інформації про потенціал ринку еко�
текстилю та перспективи його розвит�
ку в Україні на ближчу перспективу
(3—5 років);

— оцінюванню сировинних, техно�
логічних, асортиментних і фінансових
можливостей вітчизняних підпри�
ємств текстильної і легкої промисло�
вості, здатних забезпечувати вироб�
ництво екотекстилю: наявність необ�
хідних запасів екологобезпечної сиро�
вини (волокон, барвників, апретів,
хімікатів), рівень екологізації самих
технологічних процесів, рівень шкід�
ливого впливу технології виробницт�
ва на здоров'я людини та довкілля;

— формуванню та обгрунтуванню
соціально�економічних засад моти�
вації діяльності всіх суб'єктів ринку
екотекстилю;

— обгрунтуванню вибору інстру�
ментів екологічного маркетингу для
управління розвитком вітчизняного
ринку екотекстилю і його окремими
сегментами з метою досягнення необ�
хідного сукупного соціально�еколого�
економічного ефекту від функціону�
вання цього ринку;

— вибору і вивченню екологічних
властивостей тих груп і видів екотек�
стилю, які характеризуються най�
більшою привабливістю на ринку з ме�
тою оптимізації структури їх видово�
го і внутрішньо�видового асортимен�
ту і пришвидшення просування на да�
ному ринку;

— прогнозуванню зміни трива�
лості основних етапів життєвого цик�
лу окремих видів екологобезпечних
текстильних матеріалів і виробів одя�
гового й інтер'єрного призначення;

— вибору найбільш оптимальних з
точки зору охоплення цільового рин�
ку та контрольованості каналів розпо�
ділу екологобезпечних текстильних
матеріалів і виробів одягового й інте�
р'єрного призначення;

— кваліфікованому використанню
системи ціноутворення на ринку еко�
текстилю з метою стимулювання
суб'єктів даного ринку.

Надамо більш детальну характе�
ристику тим блокам інформації, які є
пріоритетними для формування і фун�
кціонування вітчизняного ринку еко�
текстилю [9; 10].

Першочергове значення для цих
цілей має обгрунтування попиту на ос�
новні види екологобезпечних тек�
стильних матеріалів і виробів одягово�
го та інтер'єрного призначення. Вся
складність при отриманні такої інфор�
мації полягає в тому, що вона відсут�
ня в офіційній статистичній державній
і галузевій звітності, а також у вітчиз�

няних періодичних і монографічних
виданнях.

Однією із основних причин, які
гальмують вивчення та узагальнення
структури екологічних потреб і попи�
ту потенційних споживачів на основні
види екотекстилю одягового і інтер'є�
рного призначення, слід вважати,
перш за все, погану інформованість
споживачів і виробників екотекстилю
про реальні затрати і вигоди від вироб�
ництва і купівлі цих виробів.

Радикальним і поки єдиним шля�
хом вирішення цього багатопланово�
го міжгалузевого завдання, як під�
тверджує зарубіжна практика, є про�
ведення поглиблених маркетингових
досліджень на даному ринку з метою
збору, вивчення і узагальнення струк�
тури екологічних потреб і реального
попиту потенційних споживачів еко�
текстилю. Метою таких досліджень
буде збір необхідного обсягу первин�
ної маркетингової інформації. Одним
із ефективних і виправданих шляхів
вирішення цього завдання, як свідчать
наші дослідження [6; 7], є анкетне опи�
тування потенційних споживачів еко�
текстилю з широким залученням до
цієї роботи фахівців маркетингових
служб сфери текстильного і швейно�
го виробництва та торгівлі. Не менш
ефективним інструментом збору
інформації будуть маркетингові екс�
перименти, суть яких полягатиме у
виведенні на ринок тестових партій
екотекстильної продукції та перевірки
реакції споживачів на неї.

Важливу роль в зборі, вивченні та
узагальненні інформації про структу�
ру екологічних потреб споживачів в
конкретних видах екологобезпечних
товарів легкої промисловості, як і при
вивченні реального попиту на ці това�
ри, повинна відігравати сфера торгівлі.
Передусім це стосується крупних
спеціалізованих компаній, які займа�
ються гуртовою або роздрібною торг�
івлею, а також мереж фірмових мага�
зинів відповідних підгалузей вітчизня�
ної легкої та текстильної промисло�
вості. Саме на таких підприємствах
працюють найбільш кваліфіковані
фахівці маркетингового та товаро�
знавчого профілю, є необхідна інфра�
структура, використовуються сучасні
комп'ютерні технології для збору та
обробки потрібної інформації про
тенденції розвитку ринку.

Стосовно вітчизняного сегмента
ринку екотекстилю, то своєрідним
дослідженим полігоном на цьому рин�
ку можуть бути такі загальновідомі
компанії, як багатопрофільний торго�
вельно�виробничий концерн "Тек�
стиль�Контакт", концерн "Михаїл Во�
ронін", ТзОВ "Ардал" (м.Донецьк), ТП
"Деснянка" (м.Київ), ТОВ "Тексіка"
(м.Київ), ТзОВ "Інтертек" (м.Харків),
а також фірмові торгові підприємства
з продажу текстилю виробництва ВАТ
ТО "Текстерно" (м.Тернопіль), ЗАТ
КСК "Чексіл" (м.Чернігів) та інші [11].

Окрім названих питань, для ус�
пішного формування вітчизняного
ринку екотекстилю важливе значення
має пошук ефективних організаційно�
економічних механізмів формування

даного ринку та управління попитом
на ньому. Мова йде про використання
в сфері виробництва та реалізації еко�
текстилю таких механізмів, які гаран�
тували б рентабельну роботу не тільки
промислових і торговельних
підприємств, але були б екологічно та
економічно виправданими для самих
споживачів цих товарів.

Важливе значення у формуванні
теоретичних засад вітчизняного рин�
ку екотекстилю має вивчення специф�
іки даного ринку з врахуванням зару�
біжного досвіду його формування та
розвитку [9; 12].

Доцільно при характеристиці еко�
ринків перш за все виділити ті їх риси,
які об'єднують їх з товарними ринка�
ми звичайних груп товарів, і ті, які при�
таманні виключно ринкам екологобез�
печних товарів. Як будь�який товарний
ринок, екоринок також виконує за�
гальновідомі функції: товарні, інфор�
маційні, ціноутворювальні, роз�
подільчі, посередницькі, комуні�
каційні [11]. Однак зміст маркетинго�
вої діяльності при реалізації цих
функцій на ринках екологобезпечних
товарів дещо відрізняється.

По�перше, при формуванні групо�
вої, видової і внутрішньовидової
структури асортименту, наприклад,
екотекстилю, повинні враховуватись
не тільки основні споживчі власти�
вості й рівень якості конкретних видів
і різновидів цих товарів, а перш за все
рівень їх екологічної безпечності. По�
друге, завдяки інформаційним функ�
ціям екоринок забезпечує виробників
і споживачів екологобезпечних видів
товарів об'єктивною інформацією про
кількість і рівень екологічної безпеч�
ності та якості необхідних видів то�
варів.

Не менш важливе значення для
формування та функціонування еко�
ринків має їх ціноутворювальна фун�
кція. Саме від цінової політики на на�
званих ринках залежить не тільки
ефективність їх роботи, але й резуль�
тати всієї фінансової діяльності
підприємств, які займаються вироб�
ництвом і збутом екологобезпечних
груп товарів. Як свідчить світова прак�
тика, ціни на екологобезпечні групи
товарів, як правило, на 10—20% є ви�
щими, ніж на їх звичайні аналоги.

Посередницькі та комунікаційні
функції екоринків дозволяють вияви�
ти, наскільки економічно і екологічно
взаємовигідними є зв'язки між вироб�
ничими, збутовими та торговельними
підприємствами на даних ринках.

Розглядаючи специфіку розвитку
основних видів екоринків, необхідно
відзначити наступні їх особливості
[13]:

— для екоринків характерні більш
високі темпи та динамічність розвит�
ку;

— для екоринків притаманна
більш глибока сегментація;

— стратегії маркетингу, що були
ефективними на ринках традиційних
товарів, не завжди підходять для
ринків екологічних товарів;

— серед усіх вітчизняних сег�
ментів екоринку домінуюче становище
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займає екоринок харчових
продуктів.

Окрім розглянутих пи�
тань, для створення теоре�
тико�методологічних засад
формування і функціону�
вання вітчизняного ринку
екотекстилю суттєве зна�
чення має формулювання
завдань управління марке�
тингом на підприємствах,
що обслуговують потреби
цього ринку, а саме [11]:

— визначення переліку
конкурентних переваг ос�
новних видів екологобез�
печних текстильних матер�
іалів і виробів одягового та
інтер'єрного призначення;

— встановлення трива�
лості окремих етапів життє�
вого циклу різних за способами вироб�
ництва, призначенням, волокнистим
складом і обробленням екологобез�
печних текстильних матеріалів і ви�
робів з них;

— вибір ефективних стратегій
конкурентної боротьби на вітчизняно�
му ринку екотекстилю;

— вибір оптимальних інструментів
просування екологобезпечних виробів
з екотекстилю з метою забезпечення
позитивної зворотньої реакції ринку;

— вибір і обгрунтування ефектив�
них способів позиціонування основ�
них видів і різновидів екотекстилю на
вітчизняному ринку.

У табл. 1 для прикладу наведено
перелік і зміст деяких видів конкурен�
тних переваг екологобезпечних одяго�
вих текстильних матеріалів і готового
одягу з них.

Аналітичний підхід може бути ви�
користано і для обгрунтування основ�
них конкурентних переваг еколого�
безпечних видів текстильних матері�
алів і виробів інтер'єрного призначен�
ня (які використовуються для покрит�
тя підлоги і стін, оббивки меблів, оз�
доблення вікон і дверей, виготовлен�
ня постільної і столової білизни та ін.).

Ряд особливостей виявлено також
при оцінюванні тривалості окремих
етапів життєвого циклу основних
видів екологобезпечних текстильних
матеріалів і виробів одягового та інте�
р'єрного призначення. По�перше, вра�
ховуючи суттєвий вплив моди та тер�
міни експлуатації багатьох видів еко�
логобезпечного одягу (особливо вер�
хнього), терміни їх проектування і
впровадження на ринок повинні бути
мінімальними. По�друге, при визна�
ченні тривалості основних етапів жит�
тєвого циклу екотекстилю (особливо
етапів зростання і зрілості), необхід�
но враховувати рівень і стабільність
показників екологічної безпечності
цих товарів в поєднанні з показника�
ми інших ключових споживних влас�
тивостей та чинників (зносостійкості,
формостійкості, гігієнічності, естетич�
ного оформлення, моди).

ВИСНОВКИ
Враховуючи перспективність та

загальнодержавне значення розвитку
вітчизняного ринку екотекстилю,

особливої ваги набуває організація
проведення маркетингових дослі�
джень для створення теоретико�мето�
дологічних засад формування цього
ринку в Україні. У першу чергу, увага
повинна бути приділена пошуку ефек�
тивних шляхів інформаційного забез�
печення цього ринку. Результати да�
ного дослідження можуть однаковою
мірою практично застосовуватись як
виробниками, так і продавцями еко�
текстилю та різних видів продукції на
його основі. Зацікавленим підприєм�
ствам доцільно продовжити і поглиби�
ти маркетингові дослідження ринку
екотекстилю для забезпечення ста�
новлення та сталого розвитку цього
ринку в Україні. Подальші досліджен�
ня цієї проблематики повинні відбува�
тися не тільки на рівні наукових уста�
нов та зацікавлених суб'єктів ринку,
але й на рівні профільних державних
відомств з метою розробки та втілен�
ня у життя державної програми "Еко�
текстиль". Результатом виконання цієї
прогами повинно стати завантаження
виробничих потужностей вітчизняних
текстильних та швейних підприємств
та розгортання серійного промисло�
вого виробництва екотекстилю та ви�
робів на його основі в Україні.
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№ 
з/п Назва конкурентної переваги Критерії оцінки конкурентної переваги 

1 Рівень екологічної безпечності залежно від конкретного 
цільового призначення текстильного матеріалу та одягу 

Вміст важких металів та шкідливих 
хімічних речовин (барвників, апретів, 
текстильно-допоміжних речовин)  

2 Поєднання рівня екологічної безпечності текстильних 
матеріалів і одягу з їх ключовими властивостями 
(зносостійкістю, формостійкістю, гігієнічністю, 
естетичним оформленням, відповідністю моді та ін.) 

Показники екологічної безпечності, 
механічних, фізичних і естетичних 
властивостей  

3 Поєднання рівня екологічної безпечності текстильних 
матеріалів з рівнем якості відбілювання та фарбування цих 
матеріалів при використанні ресурсо- і енергозберігаючих 
технологій, а також зниження собівартості 

Показники екологічної безпечності, 
зносостійкості, світлостійкості, 
гігієнічності та естетичного оформлення, 
а також зниження затрат на оброблення 

4 Поєднання рівня екологічної безпечності текстильних 
матеріалів і підвищення їх гігієнічності та формостійкості, 
а також підвищення собівартості при використанні  
безформальдегідних способів заключного оброблення цих 
матеріалів  

Показники екологічної безпечності, 
гігієнічності, формостійкості та 
собівартості 

Таблиця 1. Характеристика та критерії оцінки конкурентних переваг екологобезпечних
текстильних матеріалів і готового одягу з них


