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Як свідчить аналіз літературних джерел [1-3], в практиці вітчизняного і 
зарубіжного текстильного виробництва останніми роками в технологіях 
вибілювання та заключного оброблення лляних, бавовняних і змішаних 
білизняних тканин і білизни чітко намітились такі тенденції: 

 впровадження в практику вибілювання та фарбування білизняних 
лляних і бавовняних тканин ресурсозберігаючої низькотемпературної 
технології замість класичної високотемпературної, що дозволяє значно 
підвищити зносостійкість цих тканин без погіршення їх естетичних 
властивостей; 

 заміна хлорорганічних вибілювачів пероксидом водню в 
процесах вибілювання білизняних лляних і бавовняних тканин і білизни, що 
забезпечує цим тканинам і виробам необхідну зносостійкість та підвищену 
гігієнічність і екологічну безпечність; 

 застосування біотехнологій (оброблення ферментами)в процесах 
підготовки та вибілювання лляних і бавовняних тканин білизняного 
призначення, що дозволяє суттєво підвищити гігієнічність, екологічну 
безпечність і зносостійкість цих тканин; 

 освоєння виробництва принципово нових видів спеціальної 
білизни з використанням білизняних наноматеріалів, наноемульсій і 
нанодисперсій. 

Варто зауважити, що в структурі асортименту та властивостей столової 
і постільної білизни останніми роками відбулися суттєві зміни. Назвемо 
основні з них: 

 збільшення обсягів виробництва та розширення асортименту 
лляної білизни; 

 застосування у виробництві нових видів текстильної сировини 
(бамбукові і кокосові волокна, волокна кропиви, штучне целюлозне волокно 
ліоцел і ін.); 

 вдосконалення окремих параметрів будови бавовняних, лляних і 
змішаних тканин для постільної і столової білизни (це передусім 
використання більш тонкої лляної пряжі мокрого способу прядіння, 
збільшення частки жакардових переплетень в асортименті цих тканин та ін.); 

 використанняв практиці оздоблення бавовняних і лляних тканин 
для постільної і столової білизни більш різноманітних видів вибивних 
рисунків, оптичне вибілювання, антимікробне оброблення та ін.; 

 впровадженняв практику білизняного виробництва 
сучаснихнано-, біо- і хімічних технологій, які дозволяють надавати 
білизняним тканинам і виробам з них комплекс необхідних властивостей – 
антимікробні ефекти, гідрофільність, брудовідштовхувальність, екологічну 
безпечність та ін.; 



 зростання обсягів виробництва та розширення сфери 
застосування елітних видів постільної і столової білизни, яка 
використовується не тільки в побутових умовах, але й в готельно-
ресторанних підприємствах, санітарно-лікувальних установах, на 
залізничному та морському транспорті тощо. 

Нами встановлено, що інформація про елітні види столової і постільної 
білизни міститься в таких виданнях: «Елітний текстиль для дому», «Зроблено 
в Україні», «Студія елітного текстилю», «EliteHome» і ін. При цьому 
торгівлею елітної білизни в Україні переважно займаються: Інтернет-
магазини, магазини подарунків, спеціалізовані відділи у супермаркетах та 
фірмових магазинах і ін. [3]. 

Оскільки, визначення поняття «елітна білизна» ще відсутнє в 
навчальних, періодичних і монографічних виданнях з текстильного 
товарознавства та матеріалознавства і не стандартизоване, то ми 
рекомендуємо дати наступне визначення цього терміну. Елітна білизна – це 
готові текстильні вироби чи полотна для них, виготовлені із високоякісної 
екологічно безпечної сировини, за сучасними екологічно чистими 
технологіями, яким властиві унікальні експлуатаційні, художньо-естетичні, 
гігієнічні, екологічні та інші вишукані властивості, що гарантують їх 
стабільний успіх на ринку. 

Провідними виробником елітної білизни в Україні є відома вітчизняна 
фірма «Галерея льону», яка випускає широкий асортимент елітної лляної 
білизни (вироби для кухні і спальні, вироби сувенірні) та лляних матеріалів 
для неї. Великою популярністю на ринках користується елітна постільна 
білизна ТОВ «Лінтекс». Визнаним лідером на вітчизняному ринку елітної 
білизни є також група компаній «Текстиль-Контакт».  

Необхідно зазначити, що збільшення обсягів виробництва елітної 
білизни та розширення асортименту вимагає: сформулювати і 
стандартизувати вимоги до її ключових властивостей (зносостійкості, 
гігієнічності, екологічної безпечності, рівня естетичного оформлення та ін.). 
Обґрунтувати та сформулювати норми названих властивостей, а також 
критерії і методи їх визначення. Наявність такої інформації дозволить 
сформулювати та обґрунтувати науково методичні засади формування 
окремого сегменту вітчизняного ринку елітної білизни. Слід підкреслити, що 
такі ринки вже створені у багатьох економічно розвинутих країнах і успішно 
функціонують. На часі створення окремого сегменту елітного текстилю, 
включаючи і елітну білизну, і в нашій країні. 
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