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Корсетні вироби в загальновідомих класифікаціях відносять до класу 

побутового одягу, деякі з них визначають як лікувальні, профілактичні. Ці 

вироби, перш за все, забезпечують виконання утилітарно-практичної функції, 

яка полягає у фіксації окремих частин тіла в певному положенні або наданні 

їм певної форми, тобто корекції статури. 

Існуючі системи класифікації корсетних виробів подано в різних 

державних класифікаторах: ДК 016:2010 Державний класифікатор продукції 

та послуг (ДКПП), ДК 017-98 Українська класифікація товарів 

зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), Номенклатура продукції 

промисловості (НПП), а також у нормативних документах, науковій і 

навчальній літературі. 

Наукова класифікація корсетних виробів не повною мірою збігається з 

тією, що використовується в практичній діяльності. Єдиної, остаточно 

сформованої класифікації бюстгальтерів на сьогоднішній день не існує. У 

кожного виробника і торгової мережі своя класифікація, в наукових працях 

також представлені різні варіанти класифікацій, але вони недостатньо повні. 

У роботах І. В. Васильєвої , З. Т. Акилової , А. І. Антипової, 

Д.І. Козьмич, Н. В. Анісімової, І. Щербініної подаються вибрані 

класифікаційні ознаки, їхня характеристика, будується ієрархічне дерево 

класифікації корсетних виробів та вводяться нові терміни (наприклад, 

«косметичний клас корсетних виробів») [1, 2]. Відомі класифікації цих 

виробів різноманітні за структурою, використаними ознаками, цілями. Їхню 

відмінність можна пояснити саме різними цілями класифікації. 

Необхідність вдосконалення класифікації цього підкласу одягу – 

корсетні вироби – важлива з двох позицій, а саме оновлення навчальної 

класифікації і можливого вдосконалення класифікації та нових форм, які 

використовуються на підприємствах. 

Класифікуючи окремі види в групах корсетних виробів важливо 

уточнити ознаку цільового призначення. За цією ознакою споживачі 

намагаються придбати корсетні види виробів, наприклад, бюстгальтер 

класичний, для заняття спортом, для вагітних жінок та матерів, що годують 

грудьми, для корекції, для протезів. 

На рівні різновидів як позиції внутрішньовидової класифікації 

корсетних виробів, у проаналізованих класифікаціях використані наступні 

ознаки: матеріал, конструкція, фасон, обробка, ступінь еластичності і розмір. 

Також дуже важливо у класифікацію різновидів включити таку ознаку як 

спосіб виробництва, тому що дані вироби виготовляються не тільки способом 

шиття. І найважливіше у класифікації виробів на рівні різновидів відобразити 



вид матеріалів, використаних під час їх виробництва: основних (базових), 

підкладкових, прокладкових та оздоблювальних, так як їх асортимент 

суттєво оновився, що істотно впливає на формування споживних 

властивостей, конструкцій, посадки корсетних виробів бюстгальтерної групи. 

У загальній схемі класифікації корсетних виробів важливо також 

використати ознаку – конструкція, оскільки, група сучасного асортименту 

бюстгальтерів відрізняється величезною кількістю різновидів саме за 

конструкційними особливостями, що зумовлює необхідність врахування 

таких ознак конструкції: 

– вид крою: безшовний, зі швами горизонтальними, діагональними, 

вертикальними, надплоскими, Х-подібними, Т-подібними, комбінованими; 

– функціональність чашки: м'яка, розтяжна, ущільнена, з «пінних» 

матеріалів, самосформована, дубльована; 

– форма чашки: повністю закрита, верхня половинка менше нижньої, 

тільки нижні половинки, V-подібна, трикутна, «балкон», зі вставкою для 

прокладки-коректора, без вставки для прокладки-коректора; 

– функціональність бретелей: з незнімними, навхрест, зі знімними, без 

бретелей; 

– тип застібки: посередині спинки, між чашками, між чашками і 

посередині спинки, без застібки. 

Важливою ознакою класифікації корсетних виробів є розмірні 

характеристики. Їх потрібно враховувати і застосовувати в класифікації, 

оскільки придбання корсетних виробів споживачами та їхня реалізація 

пов'язані з уточненням розмірних ознак. 

Аналіз існуючих систем класифікації та сучасного асортименту 

бюстгальтерних виробів підтвердив необхідність вдосконалення класифікації 

даної групи. 

Удосконалена розгорнута класифікація групи бюстгальтерів надасть 

можливість системного накопичення нових знань про дану групу виробів, 

оскільки запропоновані ознаки класифікації відображають зміни, які 

відбулися в сучасному асортименті. Інформація з асортименту бюстгальтерів 

та їх класифікації, підсилить професійні знання спеціалістів, сприятиме 

розширенню асортименту, поліпшить навчальний процес за рахунок 

удосконалення класифікації та чіткого розуміння бюстгальтерної групи, 

полегшить вибір споживачів при виборі товару та надасть сприятливі умови 

для маркетингової діяльності. 
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