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ТЕКСТИЛЬНИХ ВИРОБІВ ДЛЯ СНУ 
 

Мета роботи. Аналіз існуючих систем класифікації постільних 

виробів та розроблення наукової класифікації на прикладі подушок. 

Наукова новизна. Розроблено наукову класифікацію текстильних 

виробів для сну на прикладі подушок. 

Практичне значення. Наукова класифікація текстильних виробів для 

сну дозволяє визначити місце цієї групи товарів у розділі текстильних 

товарів, що покращує торговельно-контрактні умови. 
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Вступ. Класифікація і науковий аналіз є безумовними факторами 

загального процесу пізнання оточуючої дійсності. В науковій діяльності 

людини класифікації відіграють суттєву роль, яка визначає якість та 

ефективність наукових досліджень [1,2].  

Питаннями розроблення або вдосконалення існуючих класифікацій 

текстильних матеріалів та виробів займалися ряд вчених. Зокрема, провідні 

вчені України вивчали класифікацію камвольних та бавовняних тканин [3, 

4], постільної білизни [5], текстильного одягу та одягу зі шкіри [6-8], 

корсетних виробів [9], пір’яно-пухової сировини для наповнювачів [10], 

геосинтетичних матеріалів [11]. Поряд із цим питання чіткого розподілення 

текстильних виробів для сну з об’ємними наповнювачами досліджені 

недостатньо, що ускладнює управління їх асортиментом та виконання 

торговельно-контрактних умов. 

Об’єкти та методи дослідження. Об’єктом представленого 

дослідження є  текстильні вироби для сну з об’ємними наповнювачами.  

Сучасний асортимент постільних виробів з об’ємними наповнювачами, 

які випускаються підприємствами текстильної промисловості України та 

імпортуються на її територію, досить складний та різноманітний. До групи 

«текстильні вироби для сну з об’ємними наповнювачами» відносяться 

матраци, наматрацники, ковдри та подушки. Вони виготовляються із 

різноманітних матеріалів, мають різні характеристики та обробку Постійне 
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оновлення структури асортименту цієї групи товарів вимагають 

вдосконалення існуючої системи класифікації, яка б в повній мірі 

задовольняла потреби споживачів. 

У дослідженні використано методи логічного аналізу й узагальнення 

наукової літератури та нормативних документів. 

Результати дослідження.  

Для обробки науково-обґрунтованих концепцій формування сучасного 

асортименту постільних виробів (текстильних виробів для сну) з об’ємними 

наповнювачами застосовують різні системи класифікації.  

На сьогодні в різних нормативних документах (в подальшому – НД) 

існують розбіжності у визначеннях текстильних виробів для сну з об’ємними 

наповнювачами. Так в ДСТУ 2027-92 «Вироби швейні й трикотажні. 

Терміни та визначення» під постільною білизною визначають  швейний 

виріб для створення необхідних гігієнічних умов спального місця. Поряд із 

цим в ДСТУ EN 131866:2010 зазначено, що до постільної білизни відносять 

усі види стьобаних ковдр та подушок, незалежно від розміру, способу 

виготовлення і застосування. Тому для управління асортиментом цих 

виробів слід створити їх класифікації з чітким термінологічним визначення 

кожної складової, що відноситься до групи «текстильні вироби для сну». 

Проаналізуємо деякі існуючі класифікатори. Так, український 

класифікатор нормативних документів (УКНД) ДК 004:2008 має ієрархічну 

трирівневу систему, яка передбачає поділ на 40 класів (рівень 1). Класи 

поділено на 392 групи (рівень 2), які в свою чергу мають 909 підгруп (рівень 

3). 

Текстильні вироби для сну з об’ємними наповнювачами та матеріали 

для їх виготовлення віднесені до 59 та 97 груп. Проаналізувавши 

класифікацію цих нормативних документів, слід відзначити, що на першому 

рівні класифікації вказується і технологія виготовлення, і галузь 

використання виробів, на другому рівні – сировина та матеріали, з яких 

виготовляють текстильні вироби для сну, а також безпосередньо ці вироби. 

Хоча, пух та пір’я не є допоміжними матеріалами, а наповнювачем для 

цих виробів, тому їх доцільно віднести до 59.060 групи. Варто відмітити, що 

перелік виробів у групі 97.1560 доцільно доповнити наступними видами – 

матрац, наматрацник і подушки. 

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) ДК 009:2010 

встановлює основи для підготовки і поширення статистичної інформації за 

видами економічної діяльності.  

КВЕД гармонізовано на рівні Y XX (розділ) з Міжнародною 

стандартною галузевою класифікацією всіх видів економічної діяльності 
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(ISIC, Rev. 4 – 2008) та на рівні Y XX.XX (клас) – Класифікацією видів 

економічної діяльності ЄС (NACE, Rev. 2 – 2006). 

Деталізоване позначення коду текстильних виробів (у тому числі 

постільних виробів) за даною системою наведено у таблиці.  

Таблиця – Кодова система КВЕД для текстильних товарів 

Код Назва NACE 

(Rev.1.1) 

ISIC (Rev.4) 

C Переробна 

промисловість 

  

13 Текстильне виробництво   

13.92 Виробництво готових 

текстильних виробів, 

крім одягу 

17.40 1392 

13.99 Виробництво інших 

текстильних виробів 

36.63 1399 

Для детальної класифікації подушок доцільно представити її у вигляді 

ієрархічної системи підмножини, враховуючи властивості подушок і 

закономірні зв’язки між ними дотримуючись наукових принципів та правил 

систематики. Відомо, що для позначення підмножин, або рівнів 

класифікації, використовуються різні таксономічні категорії: розділ, клас, 

група, вид тощо, а віднесення об’єктів класифікації до тієї чи іншої категорії 

має відбуватися за певними ознаками.  

Враховуючи наведений вище аналіз відомих класифікацій текстильних 

виробів для сну, зокрема подушок, нами розроблено узагальнюючу 

класифікацію подушок. Розроблена класифікація для подушок поділяється 

на два рівні: вищий та нижчий. Також в ній представлені різновиди подушок, 

які поділяються за різними ознаками: призначенням, формою, розміром, 

твердістю, типом та обробкою наповнювача, видом і матеріалом напірника, 

сировинним складом, переплетенням матеріалу напірника та характером  

його обробки. 

Висновки. Представлена розроблена наукова класифікація текстильних 

виробів для сну з об’ємними наповнювачами (на прикладі подушок).  

У розробленій науковій класифікації на вищому рівні класифікації 

визначені таксономічні рівні – розділ, клас, група і відповідно до них 

визначені класифікаційні утворення – текстильні вироби, вироби 

домашнього текстилю та вироби для сну. На нижчому рівні визначено вид 
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текстильних виробів для сну – подушки (для прикладу). У наступному поділі 

визначені різновиди подушок, які представлено на рисунку. 

 

 

Рис.1. Класифікація текстильних виробів для сну (на прикладі подушок) 
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