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Моніторинг задоволеності споживачів 
камвольними тканинами 
Іп вtticte the resutts of research of satisfaction of the consumers Ьу worsted fabrics are given. ls established, 
that the satisfaction of the manufacturers of sewing ctothes Ьу worsted fabrics of foreign manufacture is higher, 
than satisfaction Ьу fabrics made domestic textile enterprises. 

Згідно з міжнародними стандартами серії 
ISO 9000 вперше у світовій практиці розробле
но модель системи управління якістю, до якої 
увійшли вимоги споживачів (замовників) та 
рівень їхньої задоволеності. Для забезпечення 
результативності системи управління якістю на 
текстильних підприємствах, як зазначалося в 
попередніх публікаціях [3, 4], необхідно систе
матично провадити моніторинг задоволеності 
споживачів, аналізувати отриману інформацію 
та використовувати її для постійного удоско
налювання продукції. 

В європейських країнах існують певні на
працювання щодо визначення задоволеності 
споживачів товарами та послугами. Так, в 
Швеції, Німеччині успішно використовують 
індекси задоволеності споживача, запровад
жені в цих країнах ще в 1989-1992 рр. [5]. 
Європейський досвід свідчить, що визначення 
та опублікування індексів задоволеності спо
живачів сприяє підвищенню конкуренції між 
компаніями та призводить до зростання 
зацікавленості підприємств у поліпшенні 
якості продукції. 

На підготовчому етапі щодо вступу України 
до Європейського Союзу та Світової 
Організації Торгівлі перед вітчизняними 
підприємствами текстильної та швейної про
мисловості гостро стоїть проблема підвищення 
якості продукції. Розв'язанню цього завдання 
сприятиме з'ясування вимог споживачів до 
текстильних матеріалів та визначення рівня 
їхньої задоволеності. 

Мета даної роботи полягала у дослідженні 
задоволеності споживачів камвольними ткани
нами вітчизняного та іноземного виробництва. 

Відомо, що основними споживачами кам
вольних тканин є швейні підприємства, які тра
диційно використовують їх для виготовлення 
різноманітного одягу - костюмів, суконь, 
спідниць, брюк, пальт, плащів. На жаль, ос
танніми роками виробництво швейного одягу в 
Україні суттєво скоротилося, а в загальному 
обсязі випуску значно зросла частка виробів з 
синтетичних тканин. За даними Держкомстату 
України, в 2002 р. підприємствами галузі з кам
вольних тканин (здебільшого іноземного ви
робництва) пошито всього 3,2 млн. брюк, 
1 млн. костюмів, 453,2 тис. спідниць, 28,5 тис. 
суконь. 

Отримано двадцять шість анкет, вісім з 
яких - незаповнені через те, що підприємства 
останнім часом не використовують камвольні 
тканини для виробництва одягу. На запитання 
анкети відповіли спеціалісти вісімнадцяти 
підприємств*, розташованих у Вінниці, Возне
сенську (Миколаївська обл.), Донецьку, Івано
Франківську, Києві, Львові, Миколаєві, Одесі, 
Переяслав-Хмельницькому (Київська обл.), Се
вастополі, Чернігові, Чернівцях. Підприємства, 
які надіслали відповіді на запитання анкети, є 
провідними в галузі, мають великий досвід ро
боти з виробництва одягу [2] і можуть висту
пати експертами в оцінюванні асортименту 
камвольних тканин. 

Аналіз наслідків анкетування свідчить, що 
швейні підприємства використовують кам
вольні тканини костюмні (94,4% від опитаних), 
пальтові (50), костюмна-платтяні (38,9) та плат
тяні (11,1%) для пошиття виробів побутового та 
форменого одягу (відповідно 100 і 50% від 
опитаних) різної сезонності - демісезонних 
(100%), ЗИМОВИХ (72,2) і літніх (33,3%). Пере
вага надається камвольним тканинам вовня
ним, до складу яких входить не менш ніж 70% 
вовняних волокон, та напіввовняним з вмістом 
вовняних волокон від 20 до 69% (по 42,З°Іо від 
загальної кількості відповідей). Лише у 15,6% 
відповідей зазначено перевагу чистововняним 
тканинам. Поміж сумішей волокон у камволь
них тканинах, яким надається перевага, най
частіше відмічені двокомпонентні суміші вовни 
з такими волокнами, як поліефірні (26,8% 
відповідей), еластанові (17) , поліамідні (14,6 ); 
трикомпонентні - з поліефірними та еласта
новими волокнами (17%), поліефірними та це
люлозними (9,8%); чотирикомпонентні - з 
поліефірними, целюлозними та еластановими 
волокнами (9,8%), поліефірними, поліамідними 
та еластановими волокнами (4,9%). 

З результатів опитування випливає, що пе
реваги виробників швейного одягу щодо кам
вольних тканин змінюються під впливом моди: 

Асортимент тканин 
іно3емноrо 

виробництва 

Асортимент тканин 
віТЧИ3НRНОrо 
виробництва 

72,2% з них зазначили, що надають перевагу 
тканинам, які відповідають останнім напрям
кам моди, а 27,8% - рівною мірою надають 
перевагу як модним тканинам, так і тим, які не 
відповідають останнім напрямкам моди. 

З урахуванням того, що ринок камвольних 
тканин в Україні формується переважно завдя
ки надходженням з-за кордону і меншою 
мірою від вітчизняних текстильних 
підприємств [3], виробникам швейного одягу 
було запропоновано, спираючись на свій 
досвід, дати оцінку асортименту цих тканин за 
п'ятибальною шкалою (1 - «погано», 2 - «Не
задовільно», 3 - «задовільно», 4 - «добре», 

5 - «відмінно»). 
Дані загального оцінювання асортименту, 

наведені на рисунку, свідчать, що вищу оцінку, 
близьку до оцінки «добре», отримав асорти
мент камвольних тканин іноземного вироб
ництва. Оцінка асортименту тканин вітчизня
ного виробництва дорівнює 2,7 бала 

й наближується до оцінки «задовільно». 
Під час з'ясування, наскільки близько до 

ідеалу (досконалої в усіх відношеннях ткани
ни) швейні підприємства відносять наявні на 
ринку камвольні тканини вітчизняного та іно
земного виробництва, встановлено, що ткани
ни, які надходять з-за кордону, виявилися кра
щими за ті, що виготовлені вітчизняними ви
робниками. Камвольні тканини іноземного і 
вітчизняного виробництва отримали відпо
відно оцінку 3,7 та 2,6 бала. 

Швейні підприємства, як зазначено у 
відповідях на запитання анкети, використову
ють камвольні тканини як вітчизняного, так і 
іноземного виробництва. Проте перевага на
дається імпортним тканинам. Для пошиття одя
гу їх використовують 88,9% респондентів через 
те, що вони відповідають моді (27,7% 
відповідей), технологічні (25,5%). Через 
гігієнічність та прийнятні ціни (по 21 % 
відповідей) тканини вітчизняного виробництва 
застосовують 55,6% опитаних підприємств. 

У разі вибору камвольних тканин для виго
товлення швейного одягу підприємства керу
ються різними факторами, найзначущишім 
поміж яких є волокнистий склад (коефіцієнт 
вагомості j;0, визначений за формулою (3) , 
дорівнює 0,23) , кольорове оформлення (0,21), 
ціна (0,21), відповідність моді (0,18) та при
вабливість фактури (0,17). Меншу значимість 
для опитаних підприємств мають такі фактори, 
як спосіб обробки тканин, їх технологічність, 

Оцінка, бали 

Для з'ясування задоволеності потреб 
швейних підприємств у камвольних тканинах 
вітчизняного та іноземного виробництва про
ведено анкетування. Анкети було надіслано 
п'ятдесяти трьом підприємствам, або кожному 
шостому з 300 діючих в Україні великих проду
центів [6], на яких, за попередньою інфор
мацією Мінпромполітики України, ймовірне 
виготовлення швейних виробів з камвольних 
тканин. Оцінка асортименту камвольних тканин wвейними підприємствами. 

w Висловлюємо щиру подяку кожному з цих підприємств і сподіваємося на подальшу співпрацю. 
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Таб11иця 1. Індекси задово11еності виробників швейного одягу камво11ьними тканинами 

Властивості 
Коефіцієнти к1л"к1ст" опитаних, що поставили оцінку Оцінка Індекс 

вагомості 5 4 з 2 1 бали частка,% 
задоволеності 

Фактvра 0 ,19 38353 41671 38422 2/- 1/- 313,9 50ПЗ 38385 

Колористичне оформлення 0 ,25 -П 38535 38451 41- 21- 2,7/4,2 43180 38413 

Відповідність моді 0,21 -16 38627 38391 61- 1/- 2,7/4,2 43180 38413 

Гігієнічність 0 ,11 -11 38605 38539 38353 - 3,513,6 63165 38385 

Зносостійкість 0 ,07 -/1 38626 38480 38360 - 2,6/3,7 40168 38385 

Технологічність 0,17 -11 38664 38510 21- - 3,413,7 60168 38385 

Разом 1 42736 25161 49127 38406 41- 38445 50П5 38413 

Примітка. В чисельнику умовного дробу наведено характеристики тканин вітчизняного виробництва, в знаменнику - іноземного. 

ппєнічність, зносостійкість та nрестижність. 
Слід зазначити, що nід час ранжування десяти 
факторів більшість nідnриємств волокнистий 
склад, як найзначущіший фактор, nозначили 
рангами 1 та 2 (72% від оnитаних), 
гігієнічність - рангами 5 та б (61%), а зно
состійкість - рангами б, 7, 8 (72%). Очевидно, 
що, надаючи волокнистому складу тканин вищі 
ранги, виробники швейного одягу вважали, що 
цей фактор є вагомішим, ніж гігієнічність та 
зносостійкість тканин. 

Для визначення узгодженості думок ви
робників швейного одягу щодо вибору кам
вольних тканин за формулою (1) розраховано 
коефіцієнт конкордації W, який дорівнює 0,42 і 
за критерієм х' є значущим з ймовірністю не 
менше 0,99 (х'розрах.=67,8>х'табл.о.о1=21,7). 

де S = .!.. :ts. = О.5т(п+ 1)- середня сума рангів 
п ,_, для усіх факторів; 

т - кількість експертів; 

п - число факторів; 

т, = 1112iu;-1, >, 
1-·1 

де и - число рангів з однаковими оцінками 

у j-го експерта, 

tj - число оцінок з однаковим рангом 

у j-го експерта. 

Коефіцієнти вагомості кожного фактора 
(і;) визначали за формулою (2), а суттєво зна
чущі (jiO), для якихjі>l/n - за формулою (З): 

.і, 
mn-S, 

О.5тп(п-1) 

. - . І°" . 
./,о - ./, L..,. .11 · 

(2) 

(З) 

Для визначення стуnеня задоволеності ви
робників швейного одягу камвольними ткани
нами вітчизняного та іноземного виробництва 
використовували індекси сnоживчої задоволе
ності [1], які nідраховували за результатами 
оцінювання сnоживачами nевних властивос
тей за n'ятибальною системою (див. табл. 1). 
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Таб11иця 2. Шкапа АІІЯ оцінювання задово11еності споживачів 

Індекс Ступін" задоволеності Оцінка 
споживачів задоволеності 

загальна бали частка % споживачів 
Повна незадоволеність .nогано" 1 о 1 
Незадоволеність .незадовільно" 2 25 
Нейтральність .зааовільно" з 50 2 
Задоволеність .добре" 4 75 з 
Повна задоволеність .дvже добое" 5 100 

Стуnінь задоволеності виробників швейного одягу оцінювали за доnомогою трьох індексів 
(табл. 2): 1 - «nогано» і «Незадовільно»; 2 - «задовільно»; З - «добре» і «дуже добре». 

Оцінювання задоволеності nотреб оnитаних nідnриємств nоказало, що виробники одягу 
більше задоволені камвольними тканинами іноземного виробництва, ніж виготовленими вітчизня
ними nідnриємствами. На загальну оцінку тканин вітчизняного виробництва суттєво вnлинула 
низька задоволеність сnоживачів тканинами щодо колористичного оформлення, невідnовідності 
моді, а також високого nілінгування та низької формостійкості. За шкалою, наведеною в табл. 2, 
індекс задоволеності сnоживачів тканинами вітчизняного виробництва дорівнює двом і 
відnовідає оцінці «задовільно», а індекс задоволеності імnортними тканинами - трьом з 
відnовідною оцінкою «добре». Вищий nоказник задоволеності камвольними тканинами іноземно
го виробництва зумовлений їх вищою оцінкою за усіма властивостями і особливо за колористич
ним оформленням та відnовідністю моді. 

Таким чином, за резу11ьтатами проведення моніторингу 
задово11еності споживачів камво11ьними тканинами 

можна зробити такі висновки: 

+ Встановлено, що виробники швейного одягу по-різному оцінили 
асортимент камвольних тканин вітчизняного та іноземного'виробництва, 
представлений на ринку Украі·ни: за п'ятибальною системою вищу оцінку, 
близьку до оцінки «добре», отримав асортимент імпортних тканин 
порівняно з оцінкою «задовільно», яку експерти надали 
асортименту тканин, виготовлених вітчизняними підприємствами. 
Ближчими до ідеалу виявилися камвольні тканини 
також іноземного виробництва 

+ Вивчення ступеня задоволеності потреб виробників швейного одягу 
у камвольних тканинах показало, що індекс задоволеності тканинами 
іноземного виробництва вищий, ніж індекс задоволеності 
тканинами вітчизняних підприємств 

+ Інформація, отримана в ході моніторингу задоволеності виробників 
швейного одягу камвольними тканинами, може бути використана 
текстильними та торговельними підприємствами для поліпшення 
формування асортименту та якості камвольних полотен 
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