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Формування оптимальної структури асортименту текстильних виробів 

спеціального призначення є складним завданням, вирішення якого вимагає 

створення чітко скоординованої міжгалузевої програми вивчення та 

узагальнення структури вимог споживачів до вказаних виробів; терміни 

зношування цих виробів; вивчення можливостей виробництва текстильних 

матеріалів конкретного цільового призначення; створення перспективних 

програм для проектування та виробництва нових видів матеріалів та 

урахування аспектів сучасного маркетингу для формування та оптимізації 

асортименту текстильних виробів [1]. 

Вирішення завдань щодо формування оптимальної структури 

асортименту текстильних виробів спеціального призначення повинно 

базуватися на принципах системного підходу з врахуванням об’єктивної 

інформації про структуру вимог та потреб у виробах прогнозованого 

призначення та реальних можливостей текстильного виробництва [1]. 

Текстильні вироби спеціального призначення (технічний текстиль) мають 

«технічні» (фізичні та хімічні) властивості, які є найбільш вагомими, та 

обумовлюють наявність у таких виробах розширених функціональних 

можливостей (захисних, фільтраційних тощо) [2]. 

Згідно призначення та області застосування технічний текстиль 

поділяють на агротекстиль; геотекстиль; фільтруючий, сепаруючий та 

сорбуючий текстиль; медичний; будівельний; промисловий (автомобільний, 

меблевий, машинобудівний, основа під полімерні покриття); захисний (захист 

навколишнього середовища та від різних зовнішніх дій); пакувальний; 

текстиль для спецодягу та взуття; текстиль для гідро-, паро-, тепло- та 

звукоізоляції тощо [2]. 

Значний діапазон застосування та розширення функціональних 

можливостей матеріалів спеціального призначення викликає необхідність 

ретельного вивчення та аналізу асортименту таких матеріалів із метою 

виробництва конкурентоспроможних текстильних виробів спеціального 

призначення з прогнозованими властивостями та розширеними можливостями 

застосування. 

Для подальшої роботи увагу зосереджено на компанії «Baltic TexAir», що 

спеціалізується на виробництві текстильних виробів спеціального 

призначення для всіх видів повітряного опалення, вентиляції та 

кондиціювання 3. 

Для визначення перспектив виробництва текстильних виробів 

спеціального призначення в Україні виконано аналіз матеріалів даної компанії 

та сфери їхнього застосування (табл. 1). Серед асортименту технічного 

текстилю вказаного виробника є такі матеріали 3: 
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− TEX-LTI – TexAir light Impermeable (легкий повітронепроникний); 

− TEX-STI – TexAir Standart Impermeable (повітронепроникний); 

− TEX-STP – TexAir Standart Permeable (повітропроникний); 

− TEX-STPF – TexAir Standart Permeable Fireproof (повітропроникний 

вогнестійкий); 

− TEX-STAB – TexAir Standart Antibacterial (антибактеріальний); 

− TEX-FPU – TexAir Fiber Polyurethane (поліуретанові волокна); 

− TEX-FSI – TexAir Fiber Silicone (силіконові волокна); 

− TEX-STIF – TexAir Standart Impermeable Fireproof 

(повітронепроникний вогнестійкий). 
 

Таблиця 1 – Сфера застосування матеріалів компанії «Baltic TexAir» 3 
Типи тканин TEX-LTI TEX-STI TEX-STP TEX-STPF TEX-STAB TEX-FPU TEX-FSI 

Харчова 

промисловість 
+ + + + +   

Виробництво  + + + + + + 

Логістика / склади  + + +  +  

Торгові центри  + + +  +  

Громадські будівлі + + + +  + + 

Чисті приміщення  +   +   

Спортивні споруди + + + +  +  

Тваринництво / 

птахівництво 
 + +   + + 

Басейни  + + +    
 

Аналіз асортименту текстильних матеріалів та виробів спеціального 

призначення показує, що важливим для виробництва конкурентоспроможних 

виробів є чітке визначення сфери їхнього застосування та призначення, що 

відображається у наданні технічному текстилю додаткових прогнозованих 

властивостей та розширених можливостей застосування. 
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