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FEATURES OF THE EVALUATION OF THE QUALITY 

OF LEATHER FOOTWEAR

Анотащя. В статп розглянуп питання експертних дослщжень одного з вид1в споживчих 
товар1в складного асортименту -  шк1ряне взуття. Автором звернено увагу на те, що таке визначення 
пов’язано з широким комплексом вимог споживач1в до взуття та залежить вщ багатьох чиннишв. 
Експертиза даного виду продукци проводиться з метою визначення вщповщносл шлькосп та якосп 
тако! продукци супровщним документам i вимогам нормативно! документаци, при цьому показником 
якосп продукци, в тому числi i шкiряного взуття, е вiдповiднiсть попиту споживачiв та задоволення 
потреб в даному видi виробу.

Постiйне насичення ринку взуттям iноземного виробництва впливае на вимоги, що 
висуваються споживачами до якостi i асортименту виробiв, тому перелiк вимог е широким i 
багатозначним. Крiм того, надано визначення термiнiв «недолж» та «ютотний недолж» та вказано 
алгоритм проведения експертного товарознавчого дослщження взуття з перелжом етапiв.

Ключовi слова: шшряне взуття, вiдповiднiсть кiлькостi та якосп, товарознавча експертиза
взуття.

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы экспертных исследований одного из видов 
потребительских товаров сложного ассортимента -  кожаной обуви. Автором обращено внимание на то, 
что такое определение связано с широким комплексом требований потребителей к обуви и зависит от 
многих факторов.

Экспертиза данного вида продукции проводится с целью определения соответствия 
количества и качества такой продукции сопроводительным документам и требованиям нормативной 
документации, при этом показателем качества, в том числе и кожаной обуви, является соответствие 
спроса потребителей и удовлетворения потребностей в данном виде изделия.

Постоянное насыщение рынка обувью иностранного производства влияет на требования, 
предъявляемые потребителями к качеству и ассортименту изделий, поэтому перечень требований 
является широким и многозначным. Кроме того, дано определение терминов «недостаток» и 
«существенный недостаток» и указан алгоритм проведения экспертного товароведческого 
исследования обуви с перечнем этапов.

Ключевые слова: кожаная обувь, соответствие количества и качества, товароведческая 
экспертиза обуви.

Abstract. This article considers the issues ща the expert research of one o f a kind of consumer goods 
of a complex assortment -  leather footwear. The author draws attention to the fact that given definition is 
connected with a wide range of consumers’ requirements for footwear and depends on many factors.

Expertise of given kind of products is conducted to determine the compliance of the quantity and 
quality of such products with accompanying documents and the requirements of regulatory documentation, 
whereas the quality index of such products, including leather footwear, is the compliance of consumer demand 
and of meeting of needs in the given kind of products.

Permanent market saturation with footwear of foreign manufacturing affects the requirements shown 
by consumers to quality and assortment of products, therefore the list of requirements is wide and multivalued. 
Furthermore, definitions of the terms «fault» and «essential fault» are given, and an algorithm of the 
commodity expert research with a list o f stages has been specified.

Key words: leather footwear, quantity and quality compliance, commodity expertise of footwear.
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Постановка проблеми. Товари легко! промисловост -  це вироби, без 
яких людина не може iснувати в сучасному св т , оск!льки вони несуть не 
тшьки утилiтарну, а й шформацшно-естетичну функцiю. Так чи iнакше, вони е 
вiзитiвкою людини, вказуючи оточуючим на !! вiк, стать, вподобання, 
професiю, соцiальну належнiсть тощо.

Незважаючи на те, що споживчий кошик середньостатистичного 
укра!нця значно «схуднув» через економiчну кризу в краiнi, товари легко! 
промисловостi все ще займають в ньому не останню позитпю. В умовах 
сьогодення людина не може обходитись без таких простих речей як одяг i 
взуття.

Пвдвищення якостi продукт!! - це найважливше завдання, поставлене 
перед будь-яким виробником продукцп. Полшшення якост продукт!! - це 
економ!я розхвдних i трудових ресуршв, бшьш повне задоволення зростаючого 
попиту на товари народного споживання.

Анал1з останн1х досл1джень. Експертиза непродовольчих товар!в, i 
зокрема, якост взуття, висв!тлювалася у працях таких дослвдниюв, як
А. I. Бабич, Л. Грибович, Т. М. Артюх, М. К. Куштр, Н. В. Притульська, В. В. 
Архшов, Л. I. Байдакова в загальному або конкретному аспектах.

Виклад основного матер1алу. Експертиза продук т ! проводиться з 
метою визначення ввдповвдносп кшькосп та якост! ввдповвдно! продук т ! 
супроввдним документам i вимогам нормативно! документацп. Показником 
якост! продукт !, в тому числ! i шк!ряного взуття, е ввдповвдтсть попиту 
споживачiв, задоволення потреб в даному вид! виробу.

Постшне насичення ринку взуттям в!тчизняного й iноземного 
виробництва впливае на вимоги, що висуваються споживачами до якост! i 
асортименту вироб!в.

Вимоги до асортименту i якост! з боку споживачiв тдвищуеться як !з 
збiльшенням кшькосп взуття, що перебувае в особистому користувант, так i з 
прискоренням морального зносу взуття у пор!внянт з його ф!зичним зносом.

Забезпечення населення товарами особистого вжитку, в тому чист i 
шк!ряним взуттям, що ввдповвдають його запитам, - одне з найважливших 
завдань, як! сьогодт стоять перед промисловштю i торговими оргатзащями. 
Значну роль у вирш ент цього завдання може i повинна вщграти товарознавча 
експертиза товар!в народного споживання, оск!льки в!домо, що дшсна як!сть 
продукц!! виявляеться лише у споживанн!, отже i оц!нити !! повною м!рою 
може лише експерт-товарознавець, який користуеться арсеналом 
товарознавчих дослщжень.

Шк1ряне взуття в!дносять до товар!в складного асортименту, що 
пов’язано з широким комплексом вимог споживач!в до взуття, залежно ввд 
статево-в!кового i ц!льового призначення, природних i сощальних умов
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використання, 1ндив1дуальних смак1в, а також р1зноматтних способ1в 
задоволення вимог за рахунок виготовлення взуття р1зних конструкций, 
застосування р1зних матер1ал1в та 1х комбшацш i метод1в виготовлення.

Ощнювання якост1 шшряного взуття проводиться за широкою 
номенклатурою показнишв, бшьшшть з яких в умовах торпвл1 безпосередньо 
визначити неможливо. Ii можна лише прогнозувати, знаючи властивост1 
застосованих матер1ал1в i методи 1х сполучення.

У стх  комерцшно!' д1яльност1 1з шшряним взуттям залежить ввд 
врахування чиннишв, як впливають на формування вимог споживач1в, i, 
насамперед, вимог, пов’язаних 1з забезпеченням нормального функцюнування 
стопи.

Перелш вимог, як висуваються до шшряного взуття, е широким i 
багатозначним. В першу чергу, взуття повинно надшно захищати ногу ввд 
зовшштх вплив1в, регулюючи волого-, тепло- i газообмштсть стопи в 
оточуючому середовиш), бути зручним в експлуатаци, не надавати шквдливого 
впливу на оргатзм людини. Взуття мае волод1ти високою зносостшшстю, а 
також добре вписуватись в загальний ансамбль костюму, тобто бути 
вишуканим.

Все це обумовлюе необхвдтсть у методах проведення товарознавчо1 

експертизи для виршення завдань пвдвищення якост1 i удосконалення 
асортименту взуттевих товар1в.

Остантм часом у роздр1бнш мереж1 магазитв взуття спостериаеться 
тенденция до збшьшення юлькосп звернень громадян, суб’екпв
п1дприемницько! д1яльностр ухвал суду в цившьних справах, що ставлять на 
виршення експерта-товарознавця питання стосовно визначення наявност1 
дефекпв взуття, яке було в експлуатаци протягом гарант1йного терм1ну, та 
причин 1хнього виникнення. Тому для роз’яснення даного питання, а також з 
метою виршення стрних питань м1ж покупцями та продавцями роздр1бно1‘ 
торпвл1 при виникнент у взутп дефекпв, проводяться комплексы 
дослвдження щодо якост1 взуття, яке було в експлуатаци протягом гарантшного 
терм1ну.

Взуття е предметом першо1 необхвдносп та належить до найважливших 
споживчих товар1в, але воно не е продукцию, яка пвдлягае обов’язковш 
сертифшацп в Укратт (згвдно з наказом Державного компету Украши з питань 
техтчного регулювання та споживчо1 полпики ввд 1 лютого 2005 р. № 28).

Основними нормативними документами щодо регулювання якосп 
взуття е стандарти. На тепершнш час чинш так! стандарти на побутове взуття: 
ДСТУ ГОСТ 26167:2009 «Обувь повседневная. Общие технические условия»; 
ГОСТ 26166-84 «Обувь повседневная из синтетических и искусственных кож. 
Общие технические условия»; ГОСТ 19116:2007 «Обувь модельная. Общие
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технические условия»; ДСТУ ГОСТ 26165:2009 «Взуття дитяче. Загальт 
т ех т ч т  умови»; ДСТУ ГОСТ 1135:2007 «Обувь домашняя и дорожная»; 
ГОСТ 28371-89 «Обувь. Определение сортности»; ДСТУ 2158-93 «Взуття. 
Дефекти. Термши та визначення»; ДСТУ 4142-2002 «Взуття. Маркування, 
пакування, транспортування та збершання»; ДСТУ 2157-93 «Взуття. Термши та 
визначення».

Гарантшт термiни носшня взуття вiдповiдно до чинних стандарпв 
обчислюються з дня продажу через роздрiбну торговельну мережу або ввд 
початку сезону. Згвд.но зi стандартом ДСТУ ГОСТ 26167 гарантшний термш 
носiння повсякденного взуття становить 60-80 дтв  (залежно вiд матерiалу 
пвдошви); гарантiйний термiн носiння модельного взуття становить 30-45 дтв  
(залежно ввд матерiалу пвдошви); гарантiйний термiн носшня гумового взуття 
становить 90 дтв; гаранийний термiн носiння домашнього та дорожнього 
взуття -  не менше 40 дтв. Таким чином, гарантшний термш носшня взуття не 
може бути меншим 30 дтв  з дня продажу через роздрiбну торговельну мережу 
або ввд початку сезону. Виробник гарантуе ввдповвдтсть взуття вимогам 
зазначених стандарт!в при дотримант умов його експлуатацн та збершання. 
Додатком № 1 до постанови Кабшету Мiнiстрiв Украши ввд 19 березня 1994 р. 
№ 172 затверджено перелш сезонних товарiв, гарантiйнi термiни по яких 
обчислюються з початку ввдповвдного сезону.

Взуття е сезонним товаром i гарантiйнi термiни для нього 
обчислюються: для взуття зимового асортименту -  з 15 листопада по 15 
березня; для взуття весняно-осшнього асортименту -  з 15 березня по 15 травня 
та з 15 вересня по 15 листопада; для взуття лттнього асортименту -  з 15 травня 
по 15 вересня. Якщо проводиться сезонний розпродаж взуття, то на таке взуття 
також поширюеться гаранпя. При цьому гарантшт термши обчислюються не з 
моменту покупки, а з дня початку ввдповвдного сезону.

Пвд час експлуатацн взуття можуть виявлятися дефекти (недолiки). 
Дефекти, що знижують споживчi властивост взуття, класифшуються за 
багатьма ознаками: мшцем розташування, ступенем впливу на якiсть
(малозначнi, значнi, допустим^ критичнi, недопустимi), причинами 
виникнення (виробничi та експлуатацiйнi), можливостями експлуатацн взуття 
(неакуратне носiння, недотримання сезонностi експлуатацн, неправильний 
догляд тощо).

Причини, що залежать ввд пвдприемства-виробника, можуть бути 
прихованими i явними. Багато виробничих дефектiв при придбаннi взуття 
виявити неможливо. Цi дефекти зазвичай виявляються в процесi експлуатацн 
та називаються прихованими виробничими дефектами. В експертнш практип! 
найчастiше зустр!чаються виробнич! дефекти, пов’язат з в!дклеюванням 
п!дошви або ввдривом чи прос!данням каблук!в. Рвдше зустр!чаються
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виробнич! дефекти взуттевих матер1ал1в: нестштсть фарбування шири, розрив 
матер!алу чи осипання покривного шару на деталях верху взуття тощо. Також 
споживач! звертаються з претенз!ями до якост складання або конструктивних 
недолтв взуття.

Критичт дефекти взуття, як е неприпустимими (за наявност! яких 
неможливе використання виробу за призначенням), визначаються 
м1ждержавним стандартом ГОСТ 28371-89 «Обувь. Определение сортности», 
д1я якого поширюеться на дитяче, чолов1че й жшоче взуття модельне та 
повсякденне. Зпдно з вимогами стандарту у взути не допускаються так! 
дефекти: наскр1зн1 пошкодження; розтршкування, ввдшаровування, липксть 
покривно! пл1вки матер1алу взуття; неввдповвдний розм1р, повнота, фасон 
колодки; неправильно з ’еднат деталц погане з’еднання шв1в; неправильно 
поставлений каблук; неприклеена тдкладка; нещшьтсть м1ж деталями низу 
взуття; неприклеена або порвана тдкладка; заломи; виступаюч1 м ехатчт  
кр1плення; нест1йк1сть покриття шк1р; шш1 вади, за наявност1 яких неможливе 
використання виробу за призначенням.

В Закот Украши «Про захист прав споживач1в», в1дпов1дно до ст. 1 
подано визначення терм1ну недол1к та штотний недол1к.

Недол1к -  будь-яка неввдповвдтсть продукцИ вимогам нормативно- 
правових акт1в i нормативних документ1в, умовам договор1в або вимогам, що 
ставляться до не!, а також шформаци про продукцш, яка надана виробником 
(виконавцем, продавцем).

1стотний недолiк -  це недолш, який робить неможливим чи 
недопустимим використання товару вiдповiдно до його цшьового призначення, 
виник з вини виробника (продавця, виконавця), пiсля його усунення 
виявляеться знову з незалежних вiд споживача причин i при цьому надшений 
хоча б одтею  з таких ознак: вiн взагалi не може бути усунутий; його усунення 
потребуе понад 14 календарних днiв; вiн робить товар суттево iншим, нiж 
передбачено договором.

Згiдно з вимогами ст. 8 зазначеного Закону:
1. У разi виявлення протягом встановленого гарантшного термiну 

недолiкiв споживач у порядку та в термши, що встановлет законодавством, 
мае право вимагати: пропорцшного зменшення цiни; безоплатного усунення 
недолтв товару в розумний термш; в! дшкодування витрат на усунення 
недолiкiв товару.

2. У раз! виявлення протягом встановленого гарантшного терм!ну 
штотних недол!к!в, як! виникли з вини виробника товару (продавця, 
виконавця), або фальсифшаци товару, тдтверджених за необхвдност! 
висновком експертизи, споживач у порядку та в строки, що встановлет 
законодавством i на тдстав! обов’язкових для стор!н правил чи договору, мае
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право за сво!м вибором вимагати ввд продавця або виробника: роз1рвання 
договору та повернення сплачено! за товар грошово! суми; замшити товар на 
такий самий або на аналопчний товар, з числа наявних у продавця 
(виробника).

Таким чином, алгоритм проведення експертного дослвдження взуття, яке 
було в експлуатацн, мштить так етапи:

- досл1дження взуття методом в1зуального обстеження (згвдно шнуючо! 
методики обстеження);

- проведення експертного дослвдження виробу залежно ввд характеру 
дефект1в, яю викладено в заявьпретензн та експертний анал1з дефекпв згвдно 
1з заявою-претенз1ею i дефект1в, виявлених додатково пвд час проведення 
обстеження. Порiвняння результатiв обстеження з вимогами ввдповвдно! 
нормативно! документацн та використання у роботi шшо! шформацн, надано! 
замовником дослiдження (касовi або товарнi чеки на придбання взуття, 
письмовi претензi! про його низьку якiсть, документальнi вiдомостi щодо 
проведених ремонтiв тощо);

- опис та класифiкацiя виявлених у взутп недолiкiв (дефектiв) з 
урахуванням причин !хнього виникнення (виробничi або експлуатацшт) 
ввдповвдно до вимог ДСТУ 2158 та ГОСТ 28371;

- класифшащя виявлених у взуттi дефектiв як недолтв з урахуванням 
вимог Закону Укра!ни «Про захист прав споживачiв»: чи е вони iстотними 
недолшами або не iстотними.

За результатами експертизи взуття замовнику видаеться письмовий 
висновок, який мае юридичну силу, де експерт викладае свою компетентну 
думку щодо якост конкретного взуття. Даний офщшний документ замовник 
експертизи мае право використовувати в судовому процес проти виробника 
або недобросовшного продавця. Якщо у висновку експертизи зазначено 
наявтсть критичних дефектiв, подальше використання взуттевих виробiв е 
практично неможливим.

Висновки. Експертиза взуття - це дослвдження незалежними 
квалiфiкованими експертами, при якому органолептичним методом 
вивчаються показники якост взуттево! продук т !, стан упаковки, умови 
зберiгання взуття, маркування. При необхвдносп в ходi дослiдження 
проводяться лабораторт випробування за мiкробiологiчними, фiзико- 
хiмiчними та т тттими показниками якостi взуттево! продук т ! в залежност вiд 
завдань експертизи.
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