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Тема: Процес надання побутових послуг та принципи його організації 

Мета: охарактеризувати процес надання побутових послуг та принципи його організації; 

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

до спеціальності. 

Хід уроку: 
      Особливе місце у структурі господарювання посідає підприємництво у сфері побутових послуг. У 

всьому світі, в т.ч. і в Україні, постійно розширюють обсяги побутового обслуговування населення - 

організованої діяльності суб'єктів бізнесу, пов'язаної з    нням побутових послуг. Основним товаром у 

сфері побутового обслуговування є побутова послуга. 

   Побутова послуга - особлива споживча якість, яка задовольняє конкретну побутову потребу індивіда, 

групи та ін. 

   Відповідно до затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 974 від 4 червня 1999 року 

"Правил побутового обслуговування населення", усі громадяни володіють однаковими правами на 

задоволення своїх потреб у цій сфері. Надання переваг будь-якому із них, прямі або непрямі обмеження у 

правах є недопустимими. Споживач має право на вільний вибір побутових послуг у зручний для нього час 

з урахуванням режиму роботи підприємства побутового обслуговування, яке зобов'язане всіляко сприяти 

споживачеві у задоволенні його потреб. Заборонено примушувати споживача до придбання побутових 

послуг неналежної якості або непотрібних йому. 

Підприємства побутового обслуговування зобов'язані забезпечити: 

- надання послуг відповідно до "Правил побутового обслуговування населення", інших нормативно-

правових актів та умов угоди зі споживачем; 

- формування цін на побутові послуги відповідно до законодавства залежно від їх складності та якості; 

- дотримання термінів виконання замовлення та належний рівень культури обслуговування; 

- виконання гарантійних зобов'язань щодо виготовлення виробів і відремонтованих ними речей; 

- надання споживачу повної, доступної та достовірної інформації про послуги, попередження його про 

незалежні від виконавця обставини, що можуть погіршувати споживчі властивості побутової послуги; 

- збереження прийнятих від споживача для надання побутової послуги речей і матеріалів, а також 

використання їх за призначенням. У разі їх невикористання слід повернути їх покупцеві, а також, за 

бажанням замовника, повернути всі замінені за плату деталі та комплектуючі виробів; 

- відшкодування збитків, заподіяних споживачу (замовнику) невиконанням або неналежним виконанням 

умов угоди, а також у разі втрати, псування чи пошкодження зі своєї вини речей та матеріалів, прийнятих 

від замовника для надання побутової послуги, у розмірах, передбачених угодою; 

- виплату замовникові у разі порушення умов угоди неустойки (пені), якщо це зазначено в умовах угоди 

(виплата неустойки не звільняє підприємство побутового обслуговування від виконання замовлення). 

   У разі порушень правил побутового обслуговування населення суб'єкт підприємницької діяльності несе 

правову відповідальність. 

   Правила побутового обслуговування населення передбачають, що в процесі надання побутових послуг 

споживач зобов'язаний прийняти і оплатити їх вартість відповідно до умов угоди. У разі неотримання без 

поважних причин (зі своєї вини) побутової послуги (у встановлений угодою термін, з урахуванням 

обумовленого пільгового терміну) споживач відшкодовує підприємству побутового обслуговування 

вартість зберігання замовлення. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке побутова послуга? 

2. Що повинні забезпечити підприємства побутового обслуговування ? 

 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми  



Рекомендована література: Апопій В. В., Олексин І. І., Шутовська Н. О, Футало Т. В. 

Організація і технологія надання послуг. - К.: Академія, 2016; Моргулець О. Б. Менеджмент 

у сфері послуг: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2017; Сахно Є. Ю. Менеджмент 

сервісу: теорія та практика.ЦУЛ.2017 

 

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

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер за номером: 093-74-98-200, але не пізніше 20:00 
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