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Як свідчить аналіз літературних даних [2 – 5] і результа-
ти наших досліджень [8], в останні десятиріччя в світі 
чітко намітилась тенденція постійного розширення 

асортименту та покращення екологічних властивостей тек-
стильної сировини. Про це переконливо свідчать такі факти:

 поява на ринку нових видів хімічних волокон (во-
локна третього покоління);

 модифікація властивостей рослинних волокон 
(особливо луб'яних);

 розширення асортименту і збільшення обсягів ви-
робництва екологобезпечних марок синтетичних 
барвників;

 створення нових типів безформальдегідних об-
робних препаратів і нетоксичних видів текс-
тильно-допоміжних речовин;

 відродження в практиці текстильного виробни-
цтва використання рослинних барвників замість 
токсичних марок синтетичних барвників;

 використання сучасних екологоорієнтованих 
технологій (особливо біо-, нано- та хімічних тех-
нологій) для виробництва текстильної сировини 
(волокон, ниток, барвників, апретів, хімікатів).

Усі ці факти визначають передумови для формування 
в Україні спеціалізованого ринку текстильної сировини та 
його окремих сегментів і необхідність проведення поглибле-
них досліджень, пов'язаних з ефективним управлінням роз-
витком названого ринку. На наш погляд, на вітчизняному 
ринку текстильної сировини існують проблеми менеджмен-
ту, пов’язані із забезпеченням якості та екологічної безпеч-
ності цієї сировини. Враховуючи значний невикористаний 
потенціал вітчизняної текстильної галузі, вирішення цих і 
ряду інших проблем дозволить налагодити в Україні вироб-
ництво текстильної продукції, що відповідатиме найвищим 
світовим стандартам якості та екологічної безпечності. 

Проблеми розробки теоретико-методологічних засад 
забезпечення екологічної безпечності технологій виробни-
цтва, асортименту, властивостей і рівня якості різноманіт-
них груп товарів і організації на їх основі окремих екоринків 
знайшли своє відображення в працях відомих вітчизняних 
вчених: О. Ф. Балацького, Б. В. Буркинського, І. К. Бистря-
кова, О. О. Веклич, Г. П. Галушкіної [1], М. П. Березненка,  
П. А. Глубіша [2], С. М. Ілляшенка, М. А. Коваленка, Л. Г. Мель-
ника, Г. Г. Савіної [5], Г. С. Сарібекова, П. М. Скрипчука [9], 
Ю. Ю. Туниці, С. К. Харічкова [10], Л. А.Чурсіної, В. Я. Шев-
чука та інших. Використання цих праць дозволило сформу-
лювати та обґрунтувати основні положення екологічного 
менеджменту та впровадити його в практику вітчизняного 
виробництва екологічно безпечних груп товарів. Однак у пра-
цях цих вчених, на наш погляд, недостатньо повно висвітле-
ні проблеми менеджменту якості та екологічної безпечності 
текстильної сировини та виготовленої на її основі продукції. 

Мета статті – розкрити роль менеджменту та мар-
кетингу у формуванні та оцінюванні якості та екологічної 
безпечності вітчизняної текстильної сировини та викорис-
тання отриманої інформації для потреб розвитку ринку да-
ної сировини і виготовленої на її основі продукції.

Успішне вирішення завдань у сфері формування та 
оцінювання якості екологічної безпечності текстильної си-
ровини, як і виготовленої з неї готової продукції, сьогодні є 
вже практично неможливим без проведення комплексних 
досліджень кон’юнктури ринку цієї сировини і виготовле-
ної з неї продукції. При цьому першочергова увага повинна 
бути приділена використанню в текстильному виробни-

цтві сучасних методів управління асортиментом, якістю 
і екологічною безпечністю як текстильної сировини, так і 
виготовлених з неї текстильних матеріалів і виробів різно-
го цільового призначення. Більше того, якість і екологічна 
безпечність текстильної сировини (волокон, ниток, барв-
ників, апретів, текстильно-допоміжних сполук), як і гото-
вої продукції, слід розглядати як об'єкти управління ними 
на відповідних ринках. 

Розглядаючи економічні аспекти менеджменту форму-
вання та оцінювання рівня якості та екологічної без-
печності текстильної сировини, першочергову увагу, 

на нашу думку, слід приділити вивченню таких питань:
 класифікацію і характеристику основних чинників, 

які визначають рівень якості та екологічної безпеч-
ності основних видів текстильної сировини;

 витрати коштів, необхідних на формування та 
оцінювання якості та екологічної безпечності тек-
стильної сировини;

 вплив якості та екологічної безпечності текстиль-
ної сировини на процес маркетингового менедж-
менту на ринку цієї сировини.

Зупинимось на більш детальному розгляді цих пи-
тань, акцентуючи основну увагу на пошуку шляхів їх ви-
рішення.

Як відомо, на формування рівня якості та екологіч-
ної безпечності текстильної сировини можуть впливати 
різноманітні технічні, економічні та організаційні чинники. 
Вони можуть діяти як ізольовано, так і взаємопов'язано на 
весь життєвий цикл окремих видів цієї сировини і виробів 
з неї, так і на окремі його етапи.

Основними технічними чинниками, що визначають 
рівень якості та екологічної безпечності текстильної сиро-
вини, слід вважати такі:

 хімічний склад, особливості будови, спосіб об-
роблення та властивості текстильних волокон, 
ниток і пряжі, особливості технології їх виробни-
цтва та переробки;

 клас і марка синтетичних барвників і вид рослин-
них барвників, їх хімічна будова та властивості, 
технологія виробництва та застосування;

 хімічний склад, властивості та сфера застосуван-
ня основних видів текстильно-допоміжних спо-
лук, технологія їх виробництва та застосування;

 досконалість методів оцінювання якості та еко-
логічної безпечності окремих видів текстильної 
сировини;

 досконалість нормативної документації, в якій 
регламентовані вимоги до рівня якості та еколо-
гічної безпечності основних видів текстильної си-
ровини.

До економічних чинників формування якості та еко-
логічної безпечності текстильної сировини відносять:

 ціни на основні види природних і хімічних воло-
кон і ниток та різних видів пряжі; марки синтетич-
них і види рослинних барвників, а також різно-
манітних за призначенням апретів і текстильно-
допоміжних сполук;

 вплив цін названих видів текстильної сировини 
на формування рівня собівартості виготовленої з 
їх застосуванням готової продукції;

 вплив ціни та собівартості основних видів тек-
стильної сировини на формування її якості та 
екологічної безпечності;

http://www.business-inform.net
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 вплив рівня якості та екологічної безпечності тек-
стильної сировини та виготовленої з неї продукції 
на рівень заробітної плати робітників, які зайняті 
їх виробництвом на текстильних підприємствах.

Серед організаційних чинників, які впливають на 
формування якості та економічної безпечності текстиль-
ної сировини, варто виділити такі:

 спеціалізацію і форми організації виробничих про-
цесів на підприємствах, які займаються виробни-
цтвом окремих видів текстильної сировини;

 ритмічність виробництва окремих груп цієї сиро-
вини;

 вибір форм і методів контролю якості та екологіч-
ної безпечності текстильної сировини;

 вибір раціональних форм і засобів транспорту-
вання, зберігання та використання основних ви-
дів текстильної сировини;

 організація ефективних каналів розподілу на рин-
ку текстильної сировини та налагодження її збуту 
усім зацікавленим підприємствам. 

Як свідчить практика роботи вітчизняних текстиль-
них підприємств, до витрат, пов'язаних з формуванням і 
оцінюванням якості та екологічної безпечності текстиль-
ної сировини, слід віднести:

 витрати, пов’язані із транспортуванням та збері-
ганням основних видів текстильної сировини;

 витрати, пов'язані з оцінюванням і контролем 
якості та екологічної безпечності текстильної си-
ровини та експертизою її властивостей;

 витрати, пов'язані з попередженням появи дефек-
тів на основних видах текстильної сировини;

 витрати, пов'язані з обладнанням фабричних ла-
бораторій необхідними приладами та апаратурою 
для оцінювання якості та екологічної безпечності 
текстильної сировини, а також отриманням необ-
хідної для цього нормативної документації;

 витрати, пов'язані із зниженням сортності тек-
стильної сировини при її контролі;

 витрати від виявленого браку в окремих партіях 
текстильної сировини.

Окрім розглянутих аспектів ролі менеджменту у фор-
муванні якості та екологічної безпечності текстиль-
ної сировини, більш детального розгляду вимагають 

питання ув'язки якості та екологічної безпечності цієї сиро-
вини з процесом її маркетингу. І це цілком зрозуміло. Інколи 
навіть високоякісні види текстильної сировини, як свідчить 
практика, виявляються неконкурентоздатними на ринку, 
оскільки до цього були погано досліджені та проаналізовані 
потреби та вимоги фактичних споживачів цієї сировини. 

Процес маркетингу текстильної сировини, як і ви-
готовленої з неї готової продукції, передбачає вирішення 
таких проблемних питань:

 виявлення та оцінку реального платоспроможно-
го попиту на різні види текстильної сировини з 
боку основних категорій споживачів;

 вивчення та аналіз фактичних показників ресурс-
ної бази текстильної сировини вітчизняного ви-
робництва, можливостей її нарощування,та, у ви-
падку нестачі, імпортозаміщення;

 координацію діяльності всіх підрозділів текстиль-
них підприємств з метою використання текстиль-
ної сировини для забезпечення необхідного рівня 

якості та екологічної безпечності готової тек-
стильної продукції та найбільш повного задово-
лення потреб її споживачів;

 розробку програм просування екологічно безпеч-
ної текстильної сировини та виготовленого на її 
основі екотекстилю, акцентуючи увагу спожива-
чів на їх безпечності для людини та довкілля.

Успішне вирішення названих питань нерозривно 
пов'язане з постійним підвищенням рівня якості та 
екологічної безпечності текстильної сировини та 

вдосконаленням системи її менеджменту на вітчизняному 
ринку. При цьому першочергова увага при маркетингових 
дослідженнях вітчизняного ринку текстильної сировини 
повинна бути приділена вивченню: місткості та потенціалу 
ринку текстильної сировини; реального попиту на її окремі 
види; інформації про наявних виробників, як вітчизняних, 
так і зарубіжних; наявності та інтенсивності конкуренції 
між цими виробниками, тощо.

Окрім цього, на основі результатів маркетингових 
досліджень на ринку текстильної сировини повинна бути 
проведена сегментація даного ринку. Як свідчить досвід 
розвинутих зарубіжних країн, уже сьогодні на ринках тек-
стильної сировини функціонують такі сегменти:

 ринок текстильних волокон, ниток і пряжі;
 ринок синтетичних і рослинних барвників тек-

стильного призначення;
 ринок текстильно-допоміжних сполук.

На нашу думку, назріла потреба сформувати такі сег-
менти ринку текстильної сировини і в нашій країні.

Цілком зрозуміло, що однією з основних проблем, що 
потребує вирішення на вітчизняному ринку текстильної 
сировини, повинна бути система якості та екологічної без-
печності цієї сировини. Ця система повинна бути гнучкою 
і своєчасно реагувати на зміни як попиту споживачів, так 
і можливостей виробників задовольняти реальні існуючі 
потреби споживачів. При цьому виникає потреба кваліфі-
кованого управління як якістю окремих видів текстильної 
сировини, так і їх екологічною безпечністю.

Таким чином, маркетинговий менеджмент якості та 
екологічної безпечності текстильної сировини повинен пе-
редбачати:

 обов'язкове врахування потреб реальних спожи-
вачів текстильних матеріалів і виробів при фор-
муванні рівня якості і екологічної безпечності як 
текстильної сировини, так і виготовленої з неї го-
тової продукції;

 встановлення основних показників і чинників, що 
впливають на вибір споживачами тих чи інших 
видів текстильної сировини;

 формування відповідної номенклатури та асорти-
менту текстильної сировини і виробів з неї, які 
характеризуються найбільшим попитом.

Вивчення названих питань дозволяє оцінити рівень 
конкурентоспроможності основних видів текстильної си-
ровини на вітчизняному ринку. А вивчення конкуренто-
спроможності даної сировини, у свою чергу, дозволяє еко-
номічно обґрунтувати ціни на конкретні види цієї сирови-
ни, розробити методи її просування на ринку [2, 8].

При цьому слід мати на увазі, що для текстильної си-
ровини, як і для виготовленої з неї готової продукції, харак-
терна нецінова конкуренція на ринку, одним із проявів якої 
є конкуренція рівнів якості та екологічної безпечності її 
окремих видів.
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Окрім цього, рівнем якості та екологічної безпеч-
ності виготовлених із текстильної сировини текстильних 
матеріалів тканого, нетканого, трикотажного, килимового 
та текстильно-галантерейного виробництва визначається 
тривалістю окремих етапів їх життєвого циклу [8]. Систе-
матичний аналіз і оцінка тривалості життєвих циклів тек-
стильних товарів дозволяє отримати потрібну інформацію 
не тільки для вдосконалення маркетингових стратегій їх 
розподілу на ринку, але й перегляду програм підвищення 
якості та екологічної безпечності цих товарів [6].

Слід зауважити, що концепція загального управлін-
ня якістю (в перекладі Total Quality Management – 
TQM) була розроблена у 1980-х роках на основі ідей 

У. Шухарта, Е. Демінга [6], Дж. Джурана [7], А. Фейгенбау-
ма, К. Ісікави. Концепція TQM поширена у багатьох країнах 
світу (особливо США, Німеччині, Великобританії, Швеції та 
ін.). Вона виявилась придатною і для аналізу проблем якості 
на ринку вітчизняної текстильної продукції [3, 5, 8].

Важливу роль у менеджменті формування та оціню-
вання якості та екологічної безпечності текстильної сиро-
вини відіграє система стандартизації в галузі вітчизняної 
текстильної промисловості. При цьому основна увага при-
діляється використанню функцій стандартизації для за-
безпечення якості та екологічної безпечності текстильної 
сировини на наступних етапах її виробництва [5, 6]:

 проектування асортименту, властивостей, рівня 
якості та екологічної безпечності основних груп 
текстильної сировини (волокон, барвників, апре-
тів, текстильних допоміжних сполук);

 планування та розроблення технологічних проце-
сів виробництва текстильної сировини;

 контролю якості та екологічної безпечності з ме-
тою обґрунтування сфери ефективного застосу-
вання окремих видів текстильної сировини;

 організації збуту текстильної сировини.
Окрім цього, більш детального вивчення на сучасно-

му етапі розвитку текстильного виробництва, включаючи 
виробництво текстильної сировини, вимагають такі блоки 
питань, пов'язані з менеджментом формування їх якості та 
екологічної безпечності [7]:

 екологічні та економічні засади стандартизації як 
інструменти екологічного менеджменту якості та 
екологічної безпечності текстильної сировини;

 розкриття ролі екологічної стандартизації у фор-
муванні асортименту, якості, екологічної безпеч-
ності продукції на вітчизняному ринку текстиль-
ної сировини;

 організаційно-економічні аспекти використання 
принципів екологічної стандартизації для під-
вищення рівня якості та екологічної безпечності 
текстильної сировини;

 еколого-економічні основи підвищення екологіч-
ної безпечності усього асортименту основних ви-
дів текстильної сировини.

Зупинимось на конкретизації деяких аспектів під-
нятих питань, акцентуючи увагу на їх сучасну трактовку з 
позицій екологічного менеджменту якості та екологічної 
безпечності текстильної продукції. 

На думку фахівців [1, 5, 10], сьогодні в будь-якій га-
лузі вітчизняної промисловості, включаючи і текстильну 
промисловість, екологічні проблеми формування асорти-
менту та якості їх продукції, тісно пов’язані з економічни-

ми та соціальними проблемами, і їх необхідно вирішувати 
за єдиними методологічними підходами та стандартами. 
Цілком зрозуміло, що для успішного вирішення цих про-
блем вирішальну роль безперечно повинна відігравати 
система екологічної стандартизації, сертифікації, аудиту та 
експертизи продукції.

Для успішного вирішення піднятих питань, зокрема 
в галузі виробництва текстильної сировини, формування її 
асортименту, якості та екологічної безпечності необхідно [8]:

 доповнити та реформувати існуючу законодавчо-
нормативну базу в галузі екологічної стандартиза-
ції, сертифікації, аудиту та експертизи якості та еко-
логічної безпечності основних видів текстильної 
сировини та виготовленої з неї готової продукції;

 розробити правові засади обов’язкової екологіч-
ної сертифікації текстильної сировини та виробів 
з неї (визначити перелік на даний період часу їх 
основних видів, систем екологічного менеджмен-
ту, структури послуг та інших питань);

 розробити відповідні технічні регламенти та інші 
нормативні документи, що регламентують екологіч-
ні вимоги, яким повинна відповідати сертифікована 
текстильна сировина та готова продукція з неї;

 гармонізувати вимоги вітчизняних нормативних 
документів до екологічної безпечності основних 
видів текстильної сировини з існуючими вимога-
ми міжнародних екологічних стандартів;

 розробити та впровадити в практику вітчизняного 
текстильного виробництва систему економічних 
стимулів для підприємств текстильної, хімічної 
та інших галузей промисловості, які займаються 
виробництвом і переробкою екологобезпечних 
видів текстильної сировини (волокон, барвників, 
текстильних допоміжних сполук).

Як свідчить вітчизняна та зарубіжна практика тек-
стильного виробництва, систему екологічної стан-
дартизації текстильної сировини та виготовленої 

з неї продукції слід розглядати як нормативну основу 
менеджменту якості та екологічної безпечності цих то-
варів. І це цілком зрозуміло. Жодна галузь промислово-
сті, включаючи текстильне виробництво, сьогодні вже не 
може успішно реалізовувати свою продукцію без наявності 
законодавчо-нормативної документації (стандартів, тех-
нічних регламентів і інших документів), в яких регламен-
товані вимоги до технологічних процесів виробництва, 
асортименту та якості, екологічної безпечності продукції 
та методів їх контролю [5, 8, 9].

Слід відзначити, що стандартизація в галузі вироб-
ництва текстильної сировини і текстильних матеріалів і ви-
робів з неї, включаючи і екологічну стандартизацію цієї си-
ровини, націлена на вирішення таких завдань менеджменту 
якості та екологічної безпечності цієї сировини [8, 9]:

 регламентацію обґрунтованих вимог до якості, 
асортименту, властивостей, рівня екологічної без-
печності основних видів текстильної сировини і 
отриманої на її основі готової продукції;

 уніфікацію системи показників якості та екологіч-
ної безпечності основних видів текстильної сиро-
вини, призначеної для виробництва текстильних 
матеріалів і виробів екологічного призначення і 
однакових умов їх експлуатації;

http://www.business-inform.net


360

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	м
ен

ед
ж

м
ен

т 
і м

ар
ке

ти
н

г

БІЗНЕСІНФОРМ № 2 ’2014
www.business-inform.net

 встановлення обґрунтованих норм, критеріїв і 
методів оцінки рівня якості та екологічної безпеч-
ності основних видів текстильної сировини та їх 
стандартизація;

 розроблення нових і вдосконалення існуючих нор-
мативних екологічних документів (стандартів, тех-
нічних регламентів), в яких регламентуються ви-
моги до властивостей, рівня якості та екологічної 
безпечності основних видів текстильної сировини;

 вивчення та узагальнення зарубіжного досвіду 
екомаркування екологічно безпечних видів тек-
стильної сировини та виготовлених на її основі 
матеріалів і виробів.

Таким чином, навіть фрагментарний огляд підня-
тих питань підтверджує суттєву роль вітчизняної системи 
стандартизації, включаючи і екологічну стандартизацію, 
у процесі менеджменту якості та екологічної безпечності 
текстильної сировини.

ВиСНоВки
Встановлено, що у формуванні асортименту, рівня 

якості та екологічної безпечності текстильної сировини та 
розвитку вітчизняного ринку цієї сировини провідну роль 
відіграє кваліфікований менеджмент. Процес маркетинго-
вого менеджменту повинен бути побудований на основі 
глибокого вивчення потреб споживачів текстильної сиро-
вини та продукції на її основі та є однією із запорук успіш-
ного розвитку ринку екотекстилю в Україні. Доведена 
необхідність запровадження екологічної стандартизації як 
необхідної передумови формування системи екологічного 
менеджменту якості та екологічної безпечності текстиль-
ної сировини для виробництва екотекстилю. Перспективи 
подальших досліджень бачаться у сферах розробки для 
підприємств текстильної галузі дієвих систем контролю 
рівня якості та екологічної безпечності текстильної сиро-
вини для забезпечення її відповідності вимогам вітчизня-
них і міжнародних стандартів.    

ЛІТЕРАТУРА

1. Галушкина Т. П. Экономические инструменты эколо-
гического менеджмента (теория и практика) / Т. П. Галушкина. – 
Одесса : Институт проблем рынка и эколого-экономических 
исследований НАН Украины, 2000. – 280 с.

2. Глубіш П. А. Високотехнологічні, конкурентоспро-
можні і екологічно орієнтовані волокнисті матеріали та вироби 
з них : монографія / П. А. Глубіш, В. М. Ірклей, Ю. Я. Клейнер та 
ін. – К. : Арістей, 2007. – 264 с.

3. кузьміна Т. о. Якість і стандартизація модифікова-
них лляних волокон: Монографія / Т. О. Кузьміна. Л. А.Чурсіна,  
Г. А. Тіхосова. – Херсон : Олді-плюс, 2009. – 416 с.

4. кричевский Г. Е. Нано-, био-, химические технологии в 
производстве нового поколения волокон, текстиля и одежды : 
монография / Г. Е. Кричевский. – М. : Издательство «Известия», 
2011. – 528 с.

5. Савіна Г. Г. Еколого-економічні аспекти розвитку си-
ровинної бази текстильної промисловості / Г. Г. Савіна, І. М. Рад-
чук // Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів в 
контексті сучасних процесів міжнародної інтеграції. – Херсон, 
2008. – С. 3 – 8.

6. Deming W. E. Quality, Productivity, and Competitive Posi-
tion / W. E. Deming. – Massachusetts Institute of Technology Cen-
ter, 1982. – 373 р.

7. Juran J. M. Juran's Quality Control Handbook / J. M. Juran, 
F. M. Gryna // McGraw-Hill, 1988. – 1808 р.

8. Семак Б. Б. Теоретико-методологічні основи форму-
вання вітчизняного сировинного ринку екологічно безпечних 
товарів текстильної промисловості : монографія / Б. Б. Семак. – 
Херсон : Грінь Д. С., 2011. – 232 с.

9. Скрипчук П. М. Теоретико-методологічні основи фор-
мування системи екологічної стандартизації і сертифікації : мо-
нографія / П. М. Скрипчук. – Рівне : НУВГП, 2011. – 367 с.

10. Харічков С. к. Проблеми інвестування виробництва 
екологічно чистих продуктів / С. К. Харічков // Вісник Сумського 
державного аграрного університету. Серія «Економіка та ме-
неджмент» : зб. наук. праць. – Суми, 2001. – Вип. 1. – С. 204 – 207.

REFERENCES

Deming, W. E. Quality, Productivity, and Competitive Position: 
Massachusetts Institute of Technology Center, 1982.

Galushkina, T. P. Ekonomicheskie instrumenty ekologi-
cheskogo menedzhmenta (teoriia i praktika) [Economic instruments 
of environmental management (theory and practice)]. Odessa: IP-
REEI NAN Ukrainy, 2000.

Hlubish, P. A., Irklei, V. M., and Kleiner, Yu. Ya. Vysokotekh-
nolohichni, konkurentospromozhni i ekolohichno oriientovani volok-
nysti materialy ta vyroby z nykh [High-tech, competitive and envi-
ronmentally oriented fibrous materials and their products]. Kyiv: 
Aristei, 2007.

Juran, J. M., and Gryna, F. M. Juran's Quality Control Hand-
book: McGraw-Hill, 1988.

Kuzmina. L. A. Chursina, T. O., and Tikhosova, H. A. Yakist i 
standartyzatsiia modyfikovanykh llianykh volokon [Quality and stan-
dardization of modified flax fibers]. Kherson: Oldi-plius, 2009.

Krichevskiy, G. E. Nano-, bio-, khimicheskie tekhnologii v 
proizvodstve novogo pokoleniia volokon, tekstilia i odezhdy [Nano-, 
bio-chemical technology in the production of a new generation of 
fibers, textiles and clothing]. Moscow: Izvestiia, 2011.

Kharichkov, S. K. “Problemy investuvannia vyrobnytstva 
ekolohichno chystykh produktiv“ [Problems investment produc-
tion of environmentally friendly products]. Visnyk Sumskoho der-
zhavnoho ahrarnoho universytetu. Seriia «Ekonomika ta menedzh-
ment», no. 1 (2001): 204-207.

Semak, B. B. Teoretyko-metodolohichni osnovy formuvannia 
vitchyznianoho syrovynnoho rynku ekolohichno bezpechnykh tovariv 
tekstylnoi promyslovosti [Theoretical and methodological guide-
lines for the development of the domestic commodity market of 
environmentally friendly textile and clothing products]. Kherson: 
Hrin D. S., 2011.

Skrypchuk, P. M. Teoretyko-metodolohichni osnovy formuvan-
nia systemy ekolohichnoi standartyzatsii i sertyfikatsii [Theoretical 
and methodological guidelines for the development of ecological 
standardization and certification]. Rivne: NUVHP, 2011.

Savina, H. H., and Radchuk, I. M. “Ekoloho-ekonomichni as-
pekty rozvytku syrovynnoi bazy tekstylnoi promyslovosti“ [Ecolog-
ical and economic aspects of the resource base of textile industry]. 
In Problemy sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv v konteksti 
suchasnykh protsesiv mizhnarodnoi intehratsii, 3-8. Kherson, 2008.

http://www.business-inform.net

