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Osyka V., Mostyka K. Modeling of physical and mechanical indicators of paper
packaging materials. The developed mathematical models of dependence of physical and
mechanical properties of paper packaging materials on the composition of the solution
with which they are soaked is analyzed in the article. Based on models developed by multi
criteria optimization the composition of the solution to provide waterproof paper is
defined.
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ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ
КОРСЕТНИХ ВИРОБІВ0
Проаналізовано перелік класифікаційних ознак корсетних виробів, що використовуються під час формування їхнього асортименту та при проведенні товарознавчих експертиз. Сформовано перелік дефініцій термінів, перелік властивостей та ознак, які повинні відображатися в класифікації. Складено узагальнену розширену класифікацію корсетних виробів.

Швейні або трикотажні вироби, які одягаються безпосередньо на
тіло людини для формування й підтримки його окремих частин
та (або) для підтримання панчіх відносять до корсетних [1]. За рахунок
деформації м’яких тканин тіла ці вироби поліпшують форму грудних
залоз, зменшують випуклість живота, роблять плавні силуетні лінії
фігури в цілому, тим самим підкреслюючи красу природних форм.
Крім жіночих корсетних виробів, існують також бандажі та коректори
постави (реклінатори), які використовують для лікування та (або)
профілактики її порушень у дорослих (чоловіків і жінок) та дітей.
Стрімке розширення асортименту корсетних виробів за рахунок
застосування нових матеріалів, сучасних методів конструювання,
удосконалених технологій виробництва обумовило розширення переліку властивостей та ознак, які повинні відображатися в класифікаціях.
В умовах насиченого ринку головним завданням товарознавства є
дослідження вимог і очікувань споживачів щодо властивостей виробів
і визначення, наскільки асортимент цих товарів їх задовольняє. Для
всебічного вивчення останнього виникає потреба у створенні наукової
класифікації корсетних виробів із урахуванням найважливіших
критеріїв.
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Осыка В., Мостыка К. Моделирование физико-механических показателей
бумажных упаковочных материалов. Проанализированы разработанные математические модели зависимости физико-механических показателей бумажных
упаковочных материалов от состава раствора, которым их пропитывали. На основе этих моделей методом многокритериальной оптимизации определен состав
раствора для придания бумаге водонепроницаемости.
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Існують різні підходи до класифікації одягу взагалі та корсетних
виробів зокрема. Для товарознавства першочергове значення мають
такі види класифікації товарів, як загальнодержавна, торгова та навчальна. Остання класифікація вирізняється послідовним і логічним
розподілом корсетних виробів за критеріями, які визначено перш за
все нормативними документами і обгрунтовано провідними науковцями.
Згідно з ГОСТ 29097–91 "Изделия корсетные. Общие технические условия", корсетні вироби поділяють на дві групи – бюстгальтерну
та поясну, за комплектністю – на одиничні вироби та комплекти [2].
Багатьма науковцями, зокрема Е. Б. Кобляковою, А. В. Савостицьким, Г. С. Івлєвою, в основу розподілу одягу на класи, підкласи,
групи та підгрупи покладено призначення виробу [3; 4].
У працях З. Т. Акілової та А. І. Антипової, які займалися безпосередньо проектуванням і розробкою корсетних виробів, в основу
класифікації покладено такі критерії: вид виробу, призначення, вікова
ознака та матеріал [5; 6].
Більш розгорнуту класифікацію корсетних виробів у своїх роботах наводить І. В. Васильєва: за призначенням виділено вироби лікувального та спеціального призначення; за формотворними ділянками –
вироби корпусної групи [7, с.10–11].
У цілому ж виявлено відсутність достатньої та однозначної класифікації корсетних виробів, необхідної для розпізнавання і багаторівневого опису товарів, проведення асортиментної ідентифікації та товарознавчої експертизи.
Об’єктом дослідження обрано корсетні вироби, предметом – їхні
властивості та характеристики.
Метою статті є визначення критеріїв ідентифікації асортименту
корсетних виробів і складення класифікації на їх основі.
Проведення товарознавчої експертизи неможливе без ідентифікації виробу, основою якої є розподіл товарів за класифікаційними
угрупуваннями.
Проаналізовано терміни й визначення, регламентовані національними [1; 8] та міждержавним [2; 9] стандартами, а також наведені в навчальній літературі з товарознавства [10–13] та в тлумачному словнику [14],
що уможливило сформувати термінологію та перелік дефініцій обраних термінів.
За визначеним переліком дефініцій термінів і характеристик
обрані класифікаційні ознаки корсетних виробів. До них увійшли:
спосіб виготовлення, умови експлуатації, функціональне призначення,
загальне призначення, цільове призначення, можливість виконання
додаткових функцій, вікова ознака, сезон носіння, волокнистий склад
текстильних матеріалів, ступінь розтяжності матеріалів, здатність до
формоутворення ділянок тіла, вид виробів, конструктивні особливості
моделей та розмір.
При складанні розгорнутої класифікації корсетних виробів дотримувалися принципу логічної послідовності та правила, за яким будь170

ISSN 1998‐2666. Товари і ринки. 2011. №2

1

За способом виготовлення

2

За умовами експлуатації

Білизняні вироби

3

За функціональним призначенням

КОРСЕТНІ ВИРОБИ

4

За загальним призначенням

Побутові

Лікувальні

5

За цільовим призначенням

Загального
призначення

Спеціального
призначення

6

За здатністю до формоутворення
ділянок тіла

7

За видом виробу

Бюстгальтер
Напівграція
Бюстгальтер-комбінація

Пояс для панчіх
Напівкорсет
Корсет
Пояс-труси
Пояс-панталони

8

За сезоном

Літні

Зимові

Міжсезонні

9

За віковою ознакою

Для дівчатпідлітків

Для жінок молодшого
та середнього віку

Для жінок
старшого віку

10

За волокнистим складом
текстильних матеріалів

Натуральні

Хімічні

Комбіновані

11

За ступенем розтяжності
текстильних матеріалів

12

За розмірами

13

За конструкцією

Швейний виріб

Поясна
група

Нерозтяжні

Малих
розмірів

З литими
елементами

Корпусна група

Грація
Напівграція-спідниця
Грація-труси
Грація-панталони

Бюстгальтерна
група

Трикотажний виріб

Еластичні

Середніх
розмірів

Кроєні

Структуровані

Великих
розмірів

З каркасними
елементами

Загальна класифікація корсетних виробів

За умовами експлуатації корсетні вироби відносять до білизняних. За функціональним призначенням із класу білизняних виробів
виділені корсетні.
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яке окреме класифікаційне угрупування може належати лише до однієї
класифікаційної ознаки. За обраними термінами та класифікаційними
ознаками розроблено класифікацію корсетних виробів (рисунок).
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Особливий підклас корсетних виробів становлять вироби, які
призначені для лікування окремих ділянок стовбура в дорослих
(чоловіків, жінок) і дітей. До них відносять коректори постави, корсети – грудні, попереково-крижові та ін. Зазначимо, що лікувальні вироби не виробляють серійно, а тільки індивідуально за рекомендаціями лікарів.
До корсетних виробів спеціального призначення належать вироби
для вагітних і матерів-годувальниць, для жінок із хворобами грудних
залоз, вироби для профілактики порушень постави у жінок.
Отже, сформована розгорнута класифікація корсетних виробів
сприятиме розширенню асортименту та покращанню ужиткових властивостей на етапі промислового виробництва, поглибленому управлінню асортиментом виробів у торгівлі та ідентифікації виробів під
час проведення товарознавчої експертизи.
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Щербинина И. Проблемы классификации корсетных изделий. Проанализирован перечень классификационных признаков корсетных изделий, использующихся
при формировании их ассортимента и проведении товароведных экспертиз. Сформирован перечень дефиниций терминов, перечень свойств и определений, которые
должны быть отражены в классификации. Создана обобщенная расширенная
классификация корсетных изделий.
Scherbinina I. Problems of classification of corsetry assortment. Classifying
features of corsetry products used in their assortment formation and commodity
examinations implementation are analyzed. A list of definition terms, of properties and
features that should be reflected in classification are defined. As a result a generalized
extended classification of corsetry is created.
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УДОСКОНАЛЕННЯ РЕЦЕПТУРИ
БАЛЬЗАМІВ-ОПОЛІСКУВАЧІВ
ДЛЯ ВОЛОССЯ 0
Визначено шкідливі елементи в рецептурах бальзамів-ополіскувачів, які реалізуються на ринку України. Доведено, що їх можна замінити не менш ефективними, проте безпечними компонентами природного походження. У промислових
умовах ТОВ ЛФ "Контур-Дельта" (м. Луганськ) виготовлено бальзам "Родзинка"
на основі натуральних природних компонентів, який не тільки сприяє росту та
відновленню волосся, а й цілком безпечний у використанні.

Вплив екологічних факторів, стреси, незбалансоване харчування,
хронічні захворювання – все це негативно впливає на здоров’я людини, зокрема на стан волосся. Щоб зберегти їхню силу та красу,
необхідна достатня кількість поживних речовин. Для оновлюючої і
поживної дії на волосяний фолікул і кутикулу призначені бальзамиополіскувачі [1].
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