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Тема: Проектування  підприємств взуттєвого виробництва  

Мета: охарактеризувати проектування  підприємств взуттєвого виробництва; розвивати 

аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати інтерес до 

спеціальності. 

Хід уроку: 

      Кількість підприємств з пошиття взуття в останні роки різко скоротилося. Причина - у 

насиченні ринку взуттям різноманітного асортименту і цінових категорій. Послугами з 

пошиття взуття користуються особи, що не мають можливості купувати готове взуття через 

особливості в будові стопи або мають бажання і можливості замовляти ексклюзивне взуття 

за індивідуальними зразкам.  

Насичення ринку взуттям також визначило тенденцію до різкого зниження попиту 

населення на складний ремонт, реставрацію, забарвлення взуття. Це в свою чергу призвело 

до зростання мережі дрібних підприємств з ремонту взуття, що надають обмежений перелік 

послуг і розташованих в кіосках, на невеликих площах в магазинах, торгових центрах, 

підприємствах побутового обслуговування іншого профілю.  

     Подальший розвиток мережі таких підприємств стримується труднощами з виділенням 

і оформленням земельних ділянок під кіоски та намети.  

    Крім того, для підприємств з ремонту взуття як і для інших невеликих підприємств 

побутового обслуговування населення існує проблема надання населенню інформації про 

їх місцезнаходження в тих випадках, коли вони розташовані у дворах, не мають виходу на 

центральні магістралі, а також для підприємств, що знаходяться у підвальних приміщеннях 

житлових будинків.  

    Висновки і пропозиції:  

- Послуги з ремонту та пошиття взуття розвиваються в ринкових умовах відповідно до 

попиту населення;  

- Необхідне створення умов для подальшого розвитку мережі, в тому числі через включення 

кіосків з ремонту взуття в схеми розміщення об'єктів дрібнороздрібної мережі на території 

адміністративних округів і районів, а також у торгових центрах і комплексах;  

- Для малозабезпечених категорій населення по даному виду послуг необхідна пряма 

адресна допомога через систему акредитованих підприємств;  

- Необхідно вирішити питання про встановлення для підприємств, розташованих у 

підвальних, напівпідвальних приміщеннях, у дворах без виходу на основні пішохідні 

вулиці, спрощеного порядку реєстрації розміщення інформації для населення без 

справляння плати. 

 

Питання для самоперевірки: 

1.Запропонуйте свої пропозиції  щодо ефективної роботи майстерень взуття? 

 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми. 

     Рекомендована література: підруч. за ред.  О. Ежова, О. Гурьянова « Проектування 

технологічних процесів швейного підприємства»; Валентина Горобчишина, Людмила 

Буханцова «Проектування технологічних процесів швейного підприємства» 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

mailto:kvasha.n.v@gmail.com


але не пізніше 20:00 

 


