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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Кожний суб’єкт господарювання зобов'язаний чітко 

представляти на перспективу потребу у фінансових, сировинних, трудових, 

інтелектуальних ресурсах, виробничих потужностях, джерелах їх одержання, а 

також уміти ефективно використовувати наявні засоби у процесі роботи свого 

господарства. У ринковій економіці підприємці не зможуть домогтися стабільного 

успіху, якщо не будуть чітко й ефективно планувати свою діяльність, постійно 

збирати й акумулювати інформацію як про стан цільових ринків і положенню на них 

конкурентів, так і про власні перспективи і можливості. Одним із шляхів 

підвищення конкурентоспроможності підприємств є оптимізація ресурсоспо-

живання. Виробництво якісної продукції при оптимальному ресурсоспоживанні 

розглядається не тільки як фактор підвищення конкурентоспроможності, а й 

передусім як умова функціонування підприємств на ринку. Конкуренто-

спроможність підприємства передбачає його можливість зберігати та розширювати 

конкурентні позиції на ринках виробничих ресурсів та збуту готової продукції, 

підвищувати ефективність господарської діяльності шляхом забезпечення вироб-

ництва якісної продукції для задоволення потреб найвибагливіших споживачів. 

Важливість дослідження посилюється ще й тим, що на конкурентні відносини 

впливає подальша інтеграція вітчизняної економіки до спільного ринку 

Європейського Союзу, підвищення темпів гармонізації національного законодавства 

із законодавством ЄС. Оскільки Україна заявила про свою європейську орієнтацію 

та прагнення до ринкових принципів економіки, а також завершила процес 

приєднання до СОТ, український ринок пропонує рівні умови та загальні правила 

більшій кількості країн. Враховуючи умови функціонування підприємств легкої 

промисловості при обмеженому обсягу обігових коштів, значну питому вагу витрат 

на оплату праці та соціальні відрахування у загальній виробничій собівартості 

продукції, а також те, що мінімальна заробітна плата робітників Західної Європи в 

декілька разів перевищує рівень середньомісячної заробітної плати по Україні, 

зростання рівня оплати праці на вітчизняних підприємствах спричинить розірвання 



контрактів з іноземними фірмами на виробництво продукції та призведе до 

погіршення фінансового стану. Особливо це стосується галузі легкої промисловості, 

яка відіграє важливу стратегічну роль у суспільстві, оскільки її продукція 

відноситься до товарів широкого вжитку, що задовольняють одну з основних потреб 

населення – забезпечення одягом та взуттям.  

Для вирішення проблем стабільного функціонування підприємств-виробників 

продукції легкої промисловості на довгострокову перспективу необхідно 

підвищення ефективності управління трудовими і фінансовими ресурсами та 

формування прогнозної моделі розвитку, яка орієнтована на забезпечення 

конкурентоспроможності зазначених підприємств. Розробка прогнозної моделі і 

тактики виробничо-господарської діяльності суб’єктів господарювання є 

найважливішим завданням для будь-якого бізнесу. 

Практично всі дослідники теорії оцінки та управління конкуренто-

спроможністю займаються пошуком ефективної системи управління, що сприяла би 

швидкому реагуванню господарюючого суб’єкта на зміну зовнішнього і 

внутрішнього бізнес-середовища, адаптації до нових умов. Різним аспектам теорії і 

практики конкурентоспроможності як елементу управління діяльністю підприємства 

присвячені роботи Г. Азоєва, М. Акуліча, І. Ансоффа, Д. Барабань, З. Борисенко,         

Б. Буркинського, Т. Бурцева, А. Воронова, В. Гринчуцького, І. Грузнова,                        

О. Дуброва, Ф. Зав’ялова, Д. Зайченко, Дж. Еванса, Ю. Іванова, О. Каплина,                   

Ф. Котлера, І. Ліфіца, В. Лисюка, С. Ніщева, Т. Омельяненко, В. Павлової,                      

М. Портера, А. Савчук, С. Светунькова, В. Сізова, І. Спірідонова, Х. Фасхієва,               

Р. Фатхутдінова та інших науковців. Незважаючи на вагомі напрацювання, 

залишаються проблеми, що потребують спеціального наукового аналізу. Зокрема, 

недостатньо уваги приділяється дослідженню теорії конкурентних відносин, 

конкурентоспроможності, системі оптимізації ресурспоживання, стратегічна 

конвергенція яких викликає необхідність пошуку рівнодіючого моменту між 

зовнішнім середовищем та внутрішніми можливостями суб’єкта господарювання 

для коригування на відповідність змінам обраної моделі розвитку, прогнозування 



рівня конкурентоспроможності в умовах забезпечення виконання соціальної 

політики держави та подальшої європейської інтеграції країни.  

Відсутність системи обґрунтування оцінки та забезпечення належного рівня 

конкурентоспроможності підприємств легкої промисловості, яка базується на 

взаємозв’язку стадій їх економічного розвитку, викликає об’єктивну необхідність 

подальшого поглиблення теоретичних і практичних напрацювань у сфері 

дослідження впливу виробничих ресурсів на конкурентоспроможність підприємства 

та їх оптимізацію відповідно до діючого законодавства. Важливість окреслених 

вище проблем концептуального, методичного і практичного характеру оптимізації 

ресурсоспоживання підприємствами легкої промисловості, що забезпечить 

підвищення рівня конкурентоспроможності і стійкі конкурентні переваги, та 

необхідність їх наукової розробки з урахуванням подальшої євроінтеграції країни і 

специфіки вітчизняної економіки визначили актуальність теми дослідження, її 

завдання та зміст. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Херсонського національного 

технічного університету за темою «Розробка стратегії підвищення ефективності 

суспільного виробництва на підставі інвестиційно-інноваційної діяльності» (номер 

державної реєстрації 0105U007019), де особисто автором розроблено систему 

оцінки та оптимізації ресурсоспоживання, та відповідно до програми економічного, 

соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2009 рік, затвердженої 

рішенням Херсонської обласної ради від 12 березня 2009 року № 879 і Стратегії 

економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року, 

затвердженої рішенням Херсонської обласної ради від 28 листопада 2008 року              

№ 781, в рамках яких автором було досліджено вплив соціальних ініціатив органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування та визначено тенденції розвитку 

галузі легкої промисловості, розроблено рекомендації щодо зниження негативного 

впливу подальшої євроінтеграції країни на конкурентоспроможність підприємств 

легкої промисловості Херсонської області (довідка № 48 від 22 вересня 2009 року). 



Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 

теоретичних положень і обґрунтування методичних рекомендацій щодо підвищення 

конкурентоспроможності підприємств легкої промисловості в сучасних ринкових 

умовах на засадах оптимізації споживання ресурсів. 

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких завдань: 

- дослідити еволюцію теоретичних положень сутності конкуренції і 

конкурентоспроможності в системі ринкових відносин; 

- визначити фактори та критерії оцінки конкурентоспроможності підприємств 

легкої промисловості;  

- виявити тенденції розвитку та стратегічні альтернативи подальшого 

функціонування підприємств легкої промисловості на основі досліджень їх 

конкурентоспроможності; 

- узагальнити сучасні теоретичні підходи до оцінки конкурентоспроможності 

підприємств в ринкових умовах; 

- сформувати систему критеріїв та показників впливу на 

конкурентоспроможність підприємств легкої промисловості; 

- розробити систему оптимізації ресурсоспоживання підприємств галузі; 

- обґрунтувати та оцінити напрями розвитку підприємств легкої 

промисловості, пов’язаних з оптимізацією ресурсоспоживання. 

Об’єктом дослідження є процес підвищення конкурентоспроможності 

підприємств легкої промисловості. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних 

аспектів підвищення конкурентоспроможності підприємств легкої промисловості в 

сучасних ринкових умовах на засадах оптимізації споживання ресурсів. 

Методи дослідження. Методика дослідження побудована на базі сучасних 

теорій конкуренції і стратегії управління підприємствами, що враховують 

об’єктивність змін, які відбуваються у зовнішньому та внутрішньому 

навколишньому бізнес-середовищі. Емпіричною і фактологічною основою стали 

праці вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем проведення достовірної оцінки та 

підвищення конкурентоспроможності регіонів взагалі та суб’єктів господарювання 



усіх форм власності зокрема, дані Міністерства економіки України, Державного 

комітету статистики України, Головного управління статистики у Херсонській 

області, Головного управління економіки Херсонської обласної державної 

адміністрації, управління промисловості та розвитку інфраструктури Херсонської 

обласної державної адміністрації, управління зовнішніх зносин та 

зовнішньоекономічної діяльності Херсонської обласної державної адміністрації, 

економічні огляди, первинна статистична звітність підприємств легкої 

промисловості, чинне законодавство України, що регламентує економічну та 

зовнішньоекономічну діяльність, результати досліджень автора дисертації. 

Для досягнення сформульованої мети і вирішення завдань в дисертаційній 

роботі використано такі загальнонаукові і спеціальні методи: теоретичного 

узагальнення і порівняння – для уточнення наукових визначень конкуренції і 

конкурентоспроможності; статистико-економічний – для визначення особливостей 

та тенденцій розвитку легкої промисловості; економіко-математичний – для 

дослідження впливу виробничих ресурсів на конкурентоспроможність підприємств 

легкої промисловості; ланцюгових підстановок – для оцінки впливу кожного із 

факторів, включених в економетричну модель, на формування результативного 

показника; системно-цільовий – для розробки системи оптимізації 

ресурсоспоживання; абстрактно-логічний – для теоретичного узагальнення та 

формулювання висновків; експертний – для дослідження впливу ринкових та 

інституційних факторів і ресурсного потенціалу на конкурентоспроможність 

підприємств легкої промисловості; статистичного аналізу – для групування й оцінки 

економічних явищ і процесів в господарській діяльності підприємств легкої 

промисловості. 

Для опрацювання статистичних даних використовувались кореляційно-

регресійний аналіз, методи вибіркових досліджень, анкетних опитувань. Обробка 

одержаних даних проводилась із застосуванням сучасних інформаційних 

технологій. 

Наукова новизна одержаних результатів. Одержані наукові результати в 

сукупності вирішують важливе науково-практичне завдання підвищення 



конкурентоспроможності підприємств легкої промисловості в сучасних ринкових 

умовах на засадах оптимізації споживання ресурсів. Наукова новизна результатів 

полягає у такому: 

вперше: 

- розроблено методичний підхід до оптимізації схеми забезпечення організації 

виробництва за критерієм мінімізації собівартості з метою досягнення заданого 

рівня конкурентоспроможності підприємств легкої промисловості в мінливих 

умовах ринку; 

удосконалено: 

- методичний підхід до оцінки і розрахунку індексу конкурентоспроможності 

підприємств легкої промисловості, який полягає в об’єднанні в логічне множення 

факторів, що визначають рівень: надійності інформації про ринки збуту готової 

продукції та виробничих ресурсів, технологічної та ресурсної озброєності 

виробничих процесів, а також адаптивності до мінливих зовнішніх умов 

організаційної системи підприємства; 

- класифікаційні основи градації конкурентоспроможності підприємств легкої 

промисловості, які враховують якісні та кількісні показники ефективності 

використання виробничих ресурсів; 

- методичний підхід до оцінки коефіцієнту конкурентоспроможності трудових 

ресурсів шляхом введення при його розрахунку таких часткових складових 

характеристик як рівень: виробничої дисципліни, ефективності і розміру оплати 

праці; 

- методичний підхід до оцінки зацікавленості іноземних інвесторів в 

інвестуванні підприємств легкої промисловості на умовах організації виробничих 

процесів за давальницькою схемою постачання сировини з використанням 

виявлених переваг вітчизняних підприємств; 

дістало подальший розвиток: 

- методичний підхід до визначення доцільності залучення інноваційного 

спеціалізованого обладнання та необхідних матеріальних ресурсів, який 

відрізняється урахуванням комплексної системи показників (якість продукції, що 



виробляється, собівартість реалізованої продукції, попит, розмір чистого прибутку) 

та використанням ефекту «фінансового важеля». 

Практичне значення одержаних результатів дисертації полягає в тому, 

що теоретичні і методичні положення дисертаційної роботи доведено до рівня 

конкретних методик і рекомендацій щодо оптимізації ресурсоспоживання 

підприємствами-виробниками товарів легкої промисловості. Найбільшу практичну 

цінність мають: методичні рекомендації щодо визначення впливу виробничих 

ресурсів на конкурентоспроможність підприємств легкої промисловості в умовах 

подальшого розширення співпраці з Європейським Союзом та функціонування на 

давальницькій сировині; методичні рекомендації щодо оцінки ситуації на цільовому 

ринку як основи для прийняття управлінських рішень стосовно оптимізації 

ресурсоспоживання та коригування структури витрат у виробничій собівартості, 

дослідження тенденцій розвитку галузі легкої промисловості.  

Одержані наукові результати впроваджені в практику роботи Головного 

управління економіки Херсонської обласної державної адміністрації при розробці 

щорічних програм економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської 

області (акт впровадження від 20 серпня 2009 року № 366-3/645-3). 

Прикладне значення розробок підтверджується впровадженням їх у практику 

діяльності підприємств легкої промисловості Херсонської області у вигляді 

рекомендацій щодо оптимізації ресурсоспоживання, методичних підходів для 

прогнозування конкурентоспроможності підприємства, пропозицій щодо створення 

інформаційної служби на ЗАТ «Красень» (акт впровадження від 22 квітня 2009 року 

№ 02/1-69), застосування рекомендацій стосовно оптимізації використання трудових 

ресурсів і методичних підходів для прогнозування конкурентоспроможності 

підприємства в умовах подальшої європейської інтеграції країни та соціальних 

ініціатив органів виконавчої влади і місцевого самоврядування на Херсонському 

УВП УТОГ (акт впровадження від 18 травня 2009 року № 01/569-09) та на                    

ТОВ «Шкіряний завод «Платан ЛТД» у вигляді рекомендацій щодо оптимізації 

ресурсоспоживання, пропозицій щодо створення інформаційної служби (акт 

впровадження від 20 травня 2009 року № 01-153). 



Крім того, результати дисертаційної роботи використовуються у 

Херсонському національному технічному університеті при підготовці дипломних, 

бакалаврських і магістерських робіт та при викладанні дисциплін «Економіка 

підприємства», «Економіка праці і соціально-трудових відносин», «Інвестування», 

«Стратегія підприємства» (акт впровадження від 06 жовтня 2009 року). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною 

науковою працею, в якій на основі вивчення, аналізу та узагальнення теоретичного і 

практичного матеріалу викладено авторський підхід до оптимізації 

ресурсоспоживання на підприємствах легкої промисловості для підвищення 

конкурентоспроможності і забезпечення стійких конкурентних переваг на ринках 

збуту продукції.  

З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у роботі використано лише 

ті положення, які складають індивідуальний внесок автора. Особистий внесок 

автора в наукових працях, опублікованих у співавторстві, конкретизовано у списку 

публікацій. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та методичні 

положення, що містяться в дисертаційній роботі, апробовано протягом                       

2005–2009 рр. на таких науково-практичних конференціях: VIII Міжнародній 

конференції студентів і молодих учених «Економіка і маркетинг в ХХІ сторіччі»               

(м. Донецьк, 18-20 травня 2007 р.); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Економіка підприємства: теорія і практика» (м. Київ, 13-14 березня 2008 р.);               

І Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми формування нової 

економіки ХХІ століття» (м. Дніпропетровськ, 17-19 грудня 2008 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Економічна безпека і проблеми господарсько-

політичної трансформації соціально-економічних систем» (м. Полтава, 15-16 травня 

2009 р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Управлінські аспекти 

підвищення національної конкурентоспроможності» (м. Сімферополь, 23-25 жовтня 

2009 року). 

Публікації. Основні результати дослідження опубліковано у 11 наукових 

працях, з них 1 стаття у науковому журналі, 5 статей – у збірниках наукових праць,  



5 – у матеріалах і тезах конференцій. Загальний обсяг наукових праць – 3,23 др. арк., 

з яких автору належить 2,74 др. арк. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг роботи 

становить 214 сторінок, у тому числі список використаних джерел з                              

147 найменувань на 15 сторінках, додатки на 25 сторінках. Основна частина 

дисертації викладена на 189 сторінках і містить 19 таблиць на 27 сторінках,                   

22 рисунки на 24 сторінках.  

 



ВИСНОВКИ 

 
У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

актуального науково-практичного завдання підвищення конкурентоспроможності 

підприємств легкої промисловості на основі оптимізації споживання ресурсів. 

Основні висновки й результати, одержані в ході дослідження, зводяться до такого: 

1. В дисертації доведено, що в сучасних умовах господарювання вирішення 

проблеми низької конкурентоспроможності підприємств для України має дуже 

важливе значення. Необхідною умовою забезпечення економічного зростання і 

підвищення конкурентоспроможності є створення нових виробничих потужностей із 

залученням інноваційних технологій. Для цього потрібне залучення значного обсягу 

інвестицій, консолідація всіх джерел інвестування, повна мобілізація внутрішніх 

інвестиційних резервів.  

2. Дослідження ринкових перетворень та динаміки розвитку легкої 

промисловості в Україні та Херсонській області зокрема, проведені здобувачем,  

дозволяють стверджувати, що внаслідок існуючих в перші роки незалежності 

України диспропорцій в розвитку сировинних підгалузей, суттєвого зменшення 

прямої державної підтримки, через низку помилок, допущених у процесі 

приватизації та реструктуризації державних підприємств, через різко збільшений 

обсяг імпорту товарів легкої промисловості, які зайняли 70-80% внутрішнього 

ринку, підприємства легкої промисловості потрапили у складну кризову ситуацію. 

Дослідження показало, що темпи розвитку галузі останніми роками уповільнилися. 

Зазначене обумовлено існуванням ряду проблем, а саме: висока частка 

імпортованих товарів легкої промисловості, що ввозяться за заниженою митною 

вартістю та контрабандою, створюючи недобросовісну конкуренцію на ринку; 

недоступність довгострокових кредитів; відсутність виробництва на Україні 

спеціалізованого обладнання та запасних частин до нього; різке скорочення 

сировинної бази та майже повна залежність від імпортованої сировини; відсутність 

привабливих умов щодо залучення інвесторів для динамічного розвитку легкої 

промисловості; складні митні процедури для роботи підприємств легкої 



промисловості як за давальницькою схемою, так і за умови чистого експорту; 

недостатність бюджетного фінансування науково-дослідних, дослідно-

конструкторських робіт, розробки нових технологій. 

3. В дисертації автор довів, що впровадження заходів щодо забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства має здійснюватись у всіх сферах та за всіма 

аспектами його діяльності. Важливою умовою виживання підприємства у 

невизначеності ринкового оточення є правильна оцінка всіх умов ринку і 

можливостей підприємства. Проведення оцінки має на меті визначити положення 

підприємства на галузевому вітчизняному та закордонному ринках. Досягнення цієї 

мети можливе лише при наявності оперативної й об'єктивної методики оцінки 

конкурентоспроможності. 

4. Автором встановлено, що при проведенні розрахунку рівня конкуренто-

спроможності підприємств легкої промисловості потрібно враховувати фактори, що 

визначають рівень: надійності інформації про ринки збуту готової продукції та 

виробничих ресурсів, технологічної та ресурсної озброєності виробничих процесів, 

а також адаптивності до мінливих зовнішніх умов організаційної системи 

підприємства. На підставі проведених досліджень автором удосконалено 

методичний підхід до оцінки і розрахунку індексу конкурентоспроможності 

підприємств легкої промисловості, який полягає в об’єднанні у логічне множення 

цих факторів. 

5. В дисертаційній роботі, з метою оптимізації якісного та кількісного 

використання виробничих ресурсів, визначення подальшої стратегії 

функціонування, автором удосконалено класифікаційні основи градації конкуренто-

спроможності підприємств легкої промисловості. 

6. При незмінній господарчій політиці керівників підприємств легкої 

промисловості в умовах подальшої євроінтеграції країни буде неминуче втрачено 

конкурентні позиції як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках збуту 

продукції. В процесі підтримки сталого рівня конкурентоспроможності 

підприємства потрібно забезпечити оптимізацію використання виробничих ресурсів. 



7. Проведене дослідження дозволило розробити методичний підхід до 

оптимізації схеми забезпечення організації виробництва за критерієм мінімізації 

собівартості, що дозволяє досягти заданий рівень конкурентоспроможності 

підприємств в мінливих умовах ринку. Запропонована організаційно-економічна 

система орієнтована на поступовий перехід від давальницької схеми виробництва 

продукції до функціонування на основі власних ресурсів. 

8. Визначено, що в умовах світової фінансової кризи та посилення впливу 

азіатських підприємств-конкурентів на ринок збуту продукції легкої промисловості 

керівництву підприємств потрібно забезпечити мінімізацію витрат на оплату праці, 

що дозволить утримати конкурентні позиції як на внутрішньому, так і на 

зовнішньому ринку збуту продукції. Проведення експертної оцінки та визначення 

відповідності ефективності роботи, виробничої дисципліни працівників 

встановленому розміру оплати праці дозволить оптимізувати використання 

трудових ресурсів та заохотити працівників до подальшого самовдосконалення. 

9. Автором розвинуто методичний підхід до визначення доцільності 

залучення інноваційного спеціалізованого обладнання та необхідних матеріальних 

ресурсів, який відрізняється урахуванням комплексної системи показників (якість 

продукції, що виробляється, собівартість реалізованої продукції, попит, розмір 

чистого прибутку) та використанням ефекту «фінансового важеля». 

10.  Встановлено, що для максимізації вірогідності залучення внутрішніх та 

зовнішніх інвестицій необхідно забезпечити рівний прибуток на рівний капітал. 

Оптимальне використання внутрішніх та зовнішніх джерел фінансування є не лише 

пріоритетом розвитку підприємств легкої промисловості, а й необхідною умовою 

підвищення їх конкурентоспроможності. Проведені дослідження дозволили 

удосконалити методичний підхід до оцінки зацікавленості іноземних інвесторів в 

інвестуванні підприємств легкої промисловості на умовах організації виробничих 

процесів за давальницькою схемою постачання сировини з використанням 

виявлених переваг вітчизняних підприємств. 

11.  Ефективний взаємозв'язок стадій будь-якого керованого процесу залежить 

головним чином від двох факторів: часу та характеру передачі інформації. Для 



ефективної праці інформаційний процес повинен бути інтенсифікованим таким 

чином, щоб, отримуючи інформацію, працівники мали змогу передбачати напрямок 

розвитку подій і до моменту надходження наступної частки інформації мати прогноз 

на наступний відрізок часу. Прогноз буде більш точним, якщо проміжки часу між 

черговими надходженнями інформації будуть якомога більш короткими, і обсяг 

інформації більш незначним. 

12.  Методичний підхід до оптимізації ресурсоспоживання має практичну 

значущість для підвищення конкурентоспроможності підприємств легкої промис-

ловості. Використання розробленої автором методики оцінки конкуренто-

спроможності працівників на ЗАТ «Красень» у грудні 2008 р. дозволило розробити 

систему стимулювання, відновити втрачену пропорцію між кваліфікаційними 

характеристиками та оплатою праці. Економічний ефект від впровадження 

авторських розробок склав понад 30 тис. грн. на місяць. 

Впровадження отриманих наукових результатів в практику роботи Головного 

управління економіки Херсонської обласної державної адміністрації сприяло 

підвищенню результативності та ефективності прогнозування тенденцій розвитку 

суб’єктів господарювання Херсонської області при формуванні та впровадженні 

програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області 

на 2009 рік (затверджена рішенням XXXVI сесії п’ятого скликання Херсонської 

обласної ради від 12 березня 2009 року № 879). 

Реалізація сукупності теоретико-методичних положень і практичних 

рекомендацій побудови та впровадження організаційно-економічної системи 

оптимізації ресурсоспоживання для підвищення конкурентоспроможності 

підприємств легкої промисловості сприятиме високоефективному їх 

функціонуванню та розвитку в умовах нестабільного зовнішнього та внутрішнього 

бізнес-середовища. 
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