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У гардеробі сучасної жінки взуття займає провідне місце і є предметом першої 

необхідності. Воно призначене для захисту ніг людини від несприятливих дій зовнішнього 

середовища – холоду, надмірного нагріву, вологості, пилу, бруду, механічних пошкоджень, а 

також є предметом підтвердження стилю людини. 

Поки існує взуття, доти буде актуальною проблема контролю його якості. На сучасному 

етапі розвитку економіки України особливого значення набуває необхідність створення 

цивілізованого ринку взуття, який поки що характеризується як неблагонадійний з точки зору 

наявності високоякісних, максимально адаптованих до потреб споживачів виробів. 

Якість продукції (включаючи новизну, відсутність дефектів при виконанні, надійність в 

експлуатації) є одним з найважливіших компонентів завоювання й утримання позицій на ринку. 

Тому підприємства приділяють особливу увагу, забезпеченню високої якості продукції, 

установлюючи контроль на всіх стадіях виробничого процесу, починаючи з контролю якості 

використовуваної сировини і матеріалів і закінчуючи визначенням відповідності випущеного 

продукту технічним характеристикам і параметрам не тільки в ході його іспитів, але й в 

експлуатації.  

Створення конкурентного середовища на ринку товарів, підвищення їх якості, 

конкурентоспроможності та надійності являється необхідним кроком для підвищення 

життєвого рівня населення і забезпечення товарами народного вжитку, що відповідає його 

запитам, являється одним із найважливіших завдань, які сьогодні стоять перед промисловістю і 

торговими організаціями. Значну роль у вирішенні цього завдання призвані зіграти контроль 

якості і експертиза товарів, які повинні стати складовою частиною державної політики 

формування вітчизняного ринку і його управління.  

Тому, на розгляд даних актуальних питань і направлена дана робота. Метою 

дослідження є аналіз виробничих дефектів жіночого взуття на ділянці складання виробів в 

умовах ПП«Олександра», м. Київ. 

Для розкриття теми роботи було теоретично і практично досліджено такі основні 

завдання: 

- проведено класифікацію жіночого шкіряного взуття; 

- визначено номенклатуру показників якості жіночого шкіряного взуття; 

- проаналізовано і вивчено споживні властивості взуття; 

- вивчено дефекти жіночого шкіряного взуття; 

- обґрунтовано практичні пропозиції щодо удосконалення якості жіночого шкіряного взуття. 

Дослідивши у виробничих умовах дефекти виробів безпосередньо на потоці складання 

виробів виявлено поодинокі випадки наступних видів дефектів, а саме: дефекти формування 

заготовок, дефекти кріплення деталей низу, вилягання грані устілки, деформація сліду підошви, 

щілини між деталями низу, зміщення підошви, дефекти опорядження та пакування. 

Питанням якості продукції на підприємстві «Олександра» приділяється особлива увага, 

тому існує вхідний, вихідний і поопераційний контроль якості на потоці. Відбраковані пари 

взуття проходять стадію усунення браку, якщо це можливо, всі інші відбраковують. Збитки, які 

несе підприємство за брак покриваються за рахунок робітників, що його спричинили. За роботу 

без браку пропонуємо започаткувати на підприємстві систему преміювання робітників. 

  




