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Існуючі системи класифікації корсетних виробів представлені в різних 

державних класифікаціях, нормативних документах, науково-навчальній 

літературі та переслідують різні цілі: ідентифікації; державного нагляду, 

митного контролю та зовнішньоекономічної діяльності; обробка статистичної 

інформації галузей виробництва продукції та оборот товарів; стандартизації; 

наукових досліджень; навчання. 

Класифікації корсетних виробів, які розроблені та ті, що 

використовуються в практичній діяльності не в повній мірі відповідають 

принципам наукової торгово-товарної класифікації та особливо в 

обґрунтованому виборі ознак класифікації, що є одним з основних 

методологічних підходів будь-якої класифікації, систематики, побудови 

ієрархії. 

Класифікації різноманітні по структурі, ознакам, що використовуються 

надаються різні цілі. Їх відмінність можна пояснити саме різними цілями 

класифікації, але порушення принципів у частині їх вимушеного застосування, 

оскільки вони існують в інших класифікаційних групах товарів, або 

необґрунтованого, невдалого, надуманого виділення відмінних характеристик 

як ознак – неприпустимо. 

Виходячи з того, що наукова класифікація у товаровиробництві 

функціонує як метод системного накопичення нових знань про товар та 

встановлення об'єктивних закономірностей у пізнанні, нові знання про товар, 

повинні б нанизуватись на вже прийняті відповідні «класифікаційні стержні». 

Цим і пояснюється необхідність постійного вдосконалення існуючих 

класифікацій непродовольчих товарів та, у тому числі, корсетних виробів, що 

і є метою даної роботи. 

Удосконалення класифікації цього підкласу одягу – корсетні вироби – 

важливо з двох позицій, а саме оновлення навчальної класифікації і на її базі 

вдосконалення українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної 

діяльності (УКТ ЗЕД). 

Навчальна класифікація, що відображається в спеціальній літературі по 

товарах, матеріалах (довідники, монографії, навчальні посібники, навчальні 

підручники) відповідає загальноприйнятим науковим підходам у частинах 

виділених вище групуваннях за ознаками призначення (корсетні, домашні, 

лікувально-профілактичні), на рівні груп по специфічній ознаці – підтримка і 

формування частин тіла (бюстгальтерна, поясна, корпусна). Тоді на цих рівнях 

використовуються телеологічні ознаки, визнані науковцями – 

товаровиробниками, які виражають мету застосування цих виробів, 

призначення та способи використання (плечові, поясні, корпусні). 
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Класифікуючи окремі види в групах корсетних виробів дуже важливо 

уточнити ознаку цільового призначення. По вказаній ознаці споживачі 

намагаються придбати конкретні види продукції, наприклад, класичний 

бюстгальтер, для заняття спортом, для жінок, які годують грудьми, для 

корекції, для протезів. 

На рівні виду, як категорія, що представляє кінцеву продукцію 

виробництва, виділені: бюстгальтер, бюстгальтер-комбінація, напівграція, 

грація, пояс для панчіх, пояс-труси, корсет, напівкорсет, корсет, грація, грація-

труси, грація-панталони. 

На рівні різновидностей як ступеня класифікації корсетних виробів, у 

навчальній класифікації наведені тільки назви ознак: матеріал, конструкція, 

ступінь еластичності, фасон, обробка та розмір. На нашу думку, важливо в 

класифікації різновидів включити таку ознаку як спосіб виробництва, так як 

ці вироби виготовляються не тільки способом шиття. І найважливіше 

відображення в класифікації виробів на рівні різновидів виду матеріалів, що 

використовуються: основних (базових), підкладкових, прокладкових та 

декоративних, істотно впливають на показники споживацьких властивостей 

корсетних виробів. Тим більше, що «Технічний регламент про найменування 

текстильних волокон та маркування текстильних виробів» вимагає зазначення 

волокнистого складу всього корсетного виробу або окремих частин, 

наприклад для бюстггальтерів – зовнішній та внутрішній матеріал для чашок 

та бічних частин, а для корсетів – передні, задні і жорсткі бічні частини. 

Різновидність будь-якого виду корсетних виробів, як нижня ступінь 

класифікації, повинна відображати їх основні споживацькі властивості і в 

якості ознаки необхідно використовувати характеристики матеріалу не в 

загальному визначенні (тканні, трикотажні, вишиті), а також відображати їх 

істотні відмінності, наприклад, полотна з еластичними, мікроволокнистими, 

ультратонкими нитками. 

В загальній схемі класифікації корсетних виробів на нижній ступені 

важливо також відобразити ознаку конструкції, наприклад,  функціональність 

чашки (м'яка, ущільнена, з "пінних" матеріалів, самосформована, дубльована); 

форма чашки (повністю закрита, верхня половинка менша нижня, тільки 

нижні половинки, V-подібна, трикутна, з вставкою для прокладки-коректора); 

вид крою: бюстгальтер безшовний, з швами горизонтальними, діагональними, 

вертикальними, надплоскими, комбінованими; функціональність бретелей: 

без бретелей, зі зйомними, з хрест-нахрест; тип застібки: по середині спинки, 

між чашками, без застібки. 

Приведений аналіз існуючих класифікацій корсетних виробів свідчить, 

що істотне оновлення асортименту цих виробів вимагає удосконалення 

окремих класифікацій і особливо глибокою повинна бути навчальна і 

товарознавча класифікація. Вона потрібна як для реалізації інноваційних 

методів навчання при підготовці спеціалістів з достатніми знаннями, 

товарознавців, експертів товарів, товарної номенклатури на ринку. 
 


