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ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ
ОКРЕМОГО РИНКУ НАНОТЕКСТИЛЮ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ
МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ
Анотація. Як відомо, успішний розвиток нанонауки та нанотехнологій в Україні, як і в інших зарубіжних країнах, нерозривно пов’язані з досягненнями розвитку ринку їх нанопродукції. Тому існує потреба
обов’язкового розгляду цих галузей взаємопов’язано. У даній роботі ми обмежимося тільки розглядом
одного із аспектів цієї багатопланової проблеми – обґрунтуванням економічної та екологічної доцільності формування в Україні окремого сегменту товарного ринку нанотекстилю та виготовлення на
його основі різноманітної нанопродукції. Актуальність вирішення цього завдання обумовлена низкою
причин, а саме: потребою ліквідації існуючого відставання у розвитку в галузі нанотехнологій та ринку
нанотекстилю порівняно із зарубіжними країнами (США, Японією, Китаєм, Німеччиною та іншими),
які сьогодні є лідерами в цій галузі; необхідність поглиблення наукових досліджень у галузі розвитку нанотехнологій та ринку нанотекстилю, які виконуються у галузевих та вузівських лабораторіях сфери легкої промисловості та торгівлі України; потреба створення більш досконалих методів формування та
аналізу ринку нанотекстилю різного цільового призначення (одягового, медичного, військового, спеціального); необхідність проведення теоретичних досліджень ринку нанотекстилю, націлених на визначення
рівня якості та безпечності окремих видів нанотекстилю, їх конкурентних переваг перед звичайними
аналогами; подальше вдосконалення методик тестування основних видів нанотекстилю як нових товарів на сучасному товарному ринку України. Обґрунтовано доцільність більш широкого вивчення та узагальнення зарубіжного досвіду розвитку нанотехнологій і ринку нанотекстилю з метою їх більш ефективного використання в Україні. Обґрунтовано та визначено вплив розвитку технологій на підвищення
ефективності роботи окремих галузей вітчизняної легкої промисловості (текстильної, швейної, трикотажної). Обґрунтовано необхідність створення нормативної документації для регламентації вимог
до рівня якості та безпечності нанотекстилю та методів їх оцінки. Обґрунтовано доцільність подальшого вдосконалення системи підготовки фахівців технологічного і товарознавчо-комерційного профілю
для потреб легкої промисловості і торгівлі України. При цьому ці компетентності повинні бути тісно
пов’язані із конкретними вимогами відповідного освітнього стандарту.
Ключові слова: нанотехнології, нанопродукція, ринок, нанотекстиль, нанонаука, тестування
нанотекстилю, товарознавство.
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SUBSTANTIATION OF EXPEDIENCY OF THE DEVELOPMENT
OF A SEPARATE NANOTEXTILE MARKET IN UKRAINE
AND IMPROVEMENT OF METHODS OF ITS OPERATIONAL
EFFICIENCY ASSESSMENT
Abstract. As is known, the successful development of nanoscience and nanotechnology in Ukraine and
other foreign countries is inextricably linked with the state of development of a market for their nanoproducts.
This article is limited to consideration the only one aspect of this multifaceted problem – the substantiation of
economic and environmental feasibility of forming a separate segment of the commodity market of nanotextiles
in Ukraine and manufacturing of various nanoproducts based on it. The urgency of solving this problem is due
to a number of reasons, namely: the need to eliminate the existing backlogs in the field of nanotechnology and
nanotextile market development compared to foreign countries (USA, Japan, China, Germany and others),
which are today leaders in this field; the need to deepen research in the field of nanotechnology development
and the nanotextile market, which are performed by industrial and university laboratories in the field of light
industry and trade of Ukraine; the need to create more advanced methods of development and analysis of
the nanotextile market products for various purposes (clothing, medical, military, specialised); the need for
theoretical research on the nanotextile market, aimed at determining the level of quality and safety of certain
types of nanotextiles, their competitive advantages over conventional products; further improvement of methods
of testing the main types of nanotextiles as new products in the modern commodity market of Ukraine. The
expediency of a wider study and generalization of foreign experience in the development of nanotechnologies
and the nanotextile market with a view to their more effective use in Ukraine is substantiated. The influence
of technology development on increase of efficiency of operation of specific branches of the domestic light
industry (textile, garment, knitwear) is substantiated and defined. Arguments are provided for the necessity
of the development of regulatory framework covering requirements in terms of quality and safety levels of
nanotextiles and methods of their assessment. The expediency of further improvement of the system of training
of specialists of technological and commodity-commercial profile to meet the needs of light industry and trade
of Ukraine is substantiated. However, these competencies must be closely linked to the specific requirements of
the relevant educational standard.
Key words: nanotechnologies, nanoproducts, market, nanotextiles, nanoscience, nanotextile testing,
commodity science.
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Постановка проблеми. Як свідчить аналіз
літературних джерел і узагальнення результатів власних досліджень [1-30], проблеми розвитку нанонауки і нанотехнологій в Україні, як
і в інших зарубіжних країнах, тісно пов’язані із
ринком нанопродукції. Ці проблеми вже описані
у різноманітних монографічних, періодичних
і навчальних виданнях. Вони стосуються різних
галузей промисловості, науки, медицини, сільського господарства та інших галузей.
Як свідчить зарубіжний досвід, розвиток текстильних нанотехнологій і окремого сегменту
ринку нанотекстилю в Україні сприятиме:

– прискоренню темпів розвитку окремих
підгалузей текстильної і легкої промисловості
в Україні (особливо швейної і трикотажної);
– створенню принципово нових видів текстильної нанопродукції (інтелектуальний текстиль, медичний нанотекстиль, військовий нанотекстиль, інтер’єрний нанотекстиль, нові види
спецодягу різного цільового призначення);
– розширенню асортименту та збільшенню
обсягів експорту текстильної нанопродукції;
– пошуку шляхів більш ефективного використання потенціалу вузівської науки (особливо в університетах сфери легкої промисловості та торгівлі
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України) для розвитку текстильних нанотехнологій і ринку текстильної нанопродукції.
Для прикладу зупинимося на розгляді тих
проблем, які нині існують у
розвитку нанотехнологій і ринку нанотекстилю
і виробів на його основі в останні роки в Україні та світі, акцентуючи основну увагу на пошук
ефективних шляхів вирішення цих проблем.
На наше переконання успішне вирішення
питання стосовно формування в Україні окремого сегменту товарного ринку нанотекстилю, як
це прийнято в багатьох зарубіжних країнах (Японії, США, Китаї, Німеччині) першочергового розгляду вимагають такі блоки питань:
1. Усестороннє вивчення потреб населення
України на конкретні види нанотекстилю і нанопродукції на його основі (особливо медичного,
спортивного, військового, спеціального призначення) на ближчі 5-10 років.
2. Вивчення реальних можливостей підприємств легкої промисловості України виготовляти конкретні види нанотекстилю і виробів на
його основі (забезпеченість необхідними видами
наносировини, технологічним обладнанням, приладами та апаратурою для дослідження властивостей рівня якості та безпечності готової нанопродукції).
3. Обґрунтування обсягів імпорту тих видів
текстильної нанопродукції, яка в Україні характеризується підвищеним попитом, але не може
бути виготовлена на вітчизняних підприємствах.
Як свідчить аналіз літературних джерел [1-30],
прототипом розвитку нового сегменту ринку
нанотекстилю в Україні може служити ринок
нанопорошків в Україні, який нині є найбільш
комерційним сектором товарного ринку нанопродукції в Україні.
Однак, на наш погляд, першочергового вирішення потребує подальше вдосконалення системи державного регулювання розвитку нанотехнологій і ринку нанопродукції в Україні, як це
прийнято у багатьох зарубіжних країнах.
Першочергової уваги потребує збільшення
обсягів виробництва та розширення асортименту
нанотекстилю та інших видів текстильної нанопродукції із заданими властивостям [15]. Значна
увага повинна приділятися виробництву одягу
різного цільового призначення із захисними
функціями.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Варто відзначити, що проблемам формування
та розвитку ринку нанотехнологій та нанопродукції в Україні та світі присвячена значна кількість

публікацій (монографій, наукових статей, доповідей на наукових конференціях), а також видань
навчального, методичного та нормативного
характеру. Ми обмежимося більш детальним розглядом тільки тих публікацій, які безпосередньо
пов’язані з формуванням ринку нанотехнологій
нанотекстилю та нанопродукції, виготовленої на
його основі [1-30].
Вважаємо за доцільне із наведених літературних джерел використати тільки ті положення, які
в тій чи іншій мірі дозволять обґрунтувати в Україні функціонування в перспективі окремого сегменту ринку нанотекстилю та забезпечення його
інформаційного та кадрового функціонування.
При цьому мова повинна йти не тільки про можливість функціонування цього ринку, але й його
успішне функціонування на ближчі десятиріччя
ХХІ століття.
Однак, через обмежений обсяг статті
ми обмежимося тільки постановкою проблеми
та оцінкою деяких напрямків її першочергового
рішення, використовуючи для цього посилання
на такі літературні джерела [1-30]:
– розкриття основних аспектів розвитку
нанонауки, нанотехнологій і ринку нанопродукції в Україні та світі у ХХ та ХХІ столітті
[1, 2, 3, 6, 7], акцентуючи основну увагу на
розвиток нанотехнологій і ринку нанопродукції
в університетах НАН України та Міністерства
освіти і науки України;
– використання в Україні зарубіжного досвіду
розвитку нанотехнологій та ринку нанопродукції
[2, 3, 4, 5];
– обґрунтування пріоритетних напрямків розвитку нанотехнологій та ринку нанопродукції
в Україні [7, 8, 9, 10];
– вивчення сучасних тенденцій розвитку нанотехнологій і ринку нанопродукції різного цільового призначення в Україні та світі [7, 8, 11, 12,
13, 14];
– використання нанотехнологій для виробництва нанотекстилю із заданими властивостями
[12, 15, 19, 20, 21];
– для успішного розвитку вітчизняного сегменту ринку нанотекстилю доведена можливість
використання досягнень вітчизняного ринку технічної рослинної текстильної сировини, а також
внутрішнього вітчизняного ринку [22, 24];
– особливості формування асортименту, властивостей, рівня якості та безпечності нанотекстилю одягового, медичного, військового, інтелектуального та спеціального призначення на
товарному ринку України [23, 26, 27, 28, 29];
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– інформаційне та кадрове забезпечення розвитку товарного ринку нанотекстилю в Україні
[25, 30].
Як свідчить наведена інформація, проблемам
розвитку ринку
нанотехнологій і нанопродукції присвячена
значна кількість робіт, включаючи і дослідження
асортименту та властивостей текстильної нанопродукції різного цільового призначення.
Постановка завдання. Мета роботи – вивчення можливостей та обґрунтування соціальноекономічної доцільності формування в Україні
окремого сегменту товарного ринку нанотекстилю та нанопродукції на його основі, як це
прийнято у багатьох зарубіжних країнах (США,
Японії, Китаї, Німеччині та інших).
Викладення основного матеріалу дослідження. Враховуючи аналіз наведених літературних джерел та узагальнення результатів
власних досліджень [1-30] для реалізації поставленої мети представляється доцільним навести
наступні блоки завдань:
1. Дати науково обґрунтовану класифікацію
групового, видового та внутрішньовидового
асортименту нанотекстилю і виробів на його
основі. Це дозволить:
– усесторонньо вивчити потреби потенційних
споживачів на конкретні види цієї текстильної
нанопродукції;
– налагодити облік текстильної нанопродукції у сфері її виробництва та торгівлі з широким використанням сучасної обчислювальної
техніки;
– налагодити використання державної і галузевої статистичної звітності про обсяги виробництва на підприємствах і продажів у сфері торгівлі
текстильної нанопродукції різного цільового
призначення (одягового, медичного, військового
та спеціального);
– виявити та обґрунтувати реальні потреби
імпорту текстильної нанопродукції, яка в Україні
користується підвищеним попитом.
2. Розробити науково-обгрунтовану методику
тестування нанотекстилю та нанопродукції на
його основі, яка б одночасно відповідала інтересам споживачів і держави:
– одночасно виявляти наявні специфічні властивості окремих видів нанотекстилю і нанопродукції на його основі і тестувати їх як нові товари
на даному ринку;
– чітко визначити залежність рівня якості
та безпечності окремих видів нанотекстилю
і нанопродукції на його основі від їх ціни;

– виявити в кожній конкретній групі нанотекстилю чи виробів на його основі найбільш перспективні серед них;
– обґрунтувати перелік тих видів нанотекстилю і виробів на їх основі, виробництво яких
в Україні потребує державної підтримки;
– виявити ті основні властивості нанотекстилю і виробів на його основі, які визначають
рівень їх конкурентних переваг над їх звичайними аналогами;
– обґрунтувати рівень економічної ефективності виробництва найбільш перспективних
видів нанотекстилю.
3. Обґрунтування потреби в основних видах
інформаційного забезпечення ринку нанотекстилю і іншої текстильної нанопродукції, який
пропонується відкрити в Україні.
На нашу думку, першочергового забезпечення вимагають для даного ринку наступні види
інформації:
– інформація про обсяги виробництва та реалізації на товарному ринку наступних видів текстильної нанопродукції: нанотекстиль і вироби
на його основі одягового, медичного, військового
та спеціального призначення;
– обсяги виробництва нанотекстилю і текстильної нанопродукції за останні 2-3 роки на
вітчизняних підприємствах;
– забезпечити необхідну інформацію про особливості маркування та характеристику основних властивостей названих груп нанотекстилю
та нанопродукції на його основі;
– обґрунтувати інформацію про статистичну
та галузеву звітність нанотекстилю та інших
видів нанопродукції для конкретних потреб
ринку в Україні.
4. Обґрунтування основних напрямків розвитку кадрового забезпечення
ринку нанотекстилю в Україні.
Для реалізації цього завдання, на наш
погляд, вважаємо за доцільне:
– вивчити та узагальнити існуючий зарубіжний досвід кадрового забезпечення на аналогічних ринках в окремих країнах (наприклад, США,
Японії та інших);
– вивчити та узагальнити існуючий вітчизняний досвід роботи вітчизняних сегментів різноманітної нанопродукції (наприклад, електронних, будівельних матеріалів та інших);
– сформулювати та обґрунтувати основні
вимоги до вибору підприємств гуртової та роздрібної торгівлі на ринку нанотекстилю та іншої
нанопродукції на його основі.
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Для підготовки необхідних фахівців для
роботи на ринку нанотекстилю вважаємо за
доцільне:
– організувати їх підготовку в окремих університетах сфери легкої промисловості та торгівлі
України;
– науковцям названих університетів підготовити перелік необхідних фахових підручників із
нанотехнологій виробництва нанотекстилю одягового, медичного та спеціального призначення,
а також текстильного, швейного та трикотажного
наноматеріалознавства та нанотоварознавства.
Окрім цього на названі університети повинна
бути покладена відповідальність:
– за підготовку нових навчальних планів
і робочих програм в розрізі окремих спеціальностей і спеціалізацій;
– підготовку та затвердження переліку необхідних загальних та ключових професійних
фахових компетентностей у відповідності з існуючими вимогами компетентнісного підходу, який
вже апробований у багатьох вузах України;
– підготовку та затвердження нового освітнього стандарту для потреб підготовки необхідних фахівців для роботи ринку нанотекстилю.
Враховуючи новизну та різноманітність асортименту та властивостей нанотекстилю різного
цільового призначення особливого значення
та актуальності мають питання набуття фахівцями в університетах конкретних фахових компетентностей. При цьому ці компетентності повинні бути тісно пов’язані із конкретними вимогами
відповідного освітнього стандарту [25, 30].
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Вважаємо за доцільне
відкрити в Україні єдину компанію, яка б одночасно несла відповідальність за розвиток нанонауки, нанотехнологій і ринку нанотекстилю
і нанопродукції на його основі. Забезпечити державну підтримку роботи названої компанії та її
необхідне функціонування. Міністерству освіти
та науки України забезпечити підготовку необхідних фахівців для успішної роботи названої
компанії. Вважати доцільним відкриття в Україні окремого сегменту товарного ринку нанотекстилю і нанопродукції на його основі, як це прийнято сьогодні у багатьох зарубіжних країнах.
Сформулювати та обґрунтувати цілі та завдання
названого ринку та перспективність його функціонування. Як свідчить аналіз літературних джерел, створення названого ринку в Україні сприятиме подальшому розвитку вітчизняної легкої
промисловості та торгівлі.
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