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Тема: Форми та методи обслуговування 

Мета: охарактеризувати форми та методи обслуговування; розвивати аналітичне мислення, 

професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати інтерес до спеціальності. 

Хід уроку: 

     

Під формою обслуговування слід розуміти певний спосіб надання послуг , що складається з набору 

конкретних сервісних операцій і благ для споживача. У рамках однієї і тієї ж різновиди послуг можуть 

бути задіяні різні форми обслуговування , які виробляються для зручності клієнтів , для зближення 

процесу обслуговування із запитами споживачів.                  Поняття « обслуговування» близьке до поняття 

«послуга ». Однак якщо останнє зосереджується на самій сутності відносин між споживачем і виробником 

, то обслуговування трактує ці відносини як поетапний процес, що має свою структуру , що придбає 

розтягнутий за часом характер. 

        Прогресивні форми обслуговування покликані наближати послугу до споживача, зробити її 

доступнішою, скорочуючи тим самим час на її отримання і створюючи максимальні зручності для нього. 

До таких форм відносяться: 

- Абонементне обслуговування; 

- Безконтактне обслуговування за місцем проживання; 

- Термінове виконання замовлення в присутності клієнта; 

- Обслуговування за допомогою обмінного фонду машин і приладів ; 

- Ремонт вдома складної побутової техніки; 

- Служба експрес - ремонту; 

- Прийом замовлень за місцем роботи , по телефону або поштою ; 

- Самообслуговування; 

- Виїзне обслуговування. 

          Розглянемо ці прогресивні форми обслуговування детальніше. Абонементне обслуговування 

полягає в тому, що замовник, уклавши договір з підприємством сервісу, отримує право на оперативне 

обслуговування, проведення планових профілактичних процедур протягом терміну дії договору.  

      Так, абонементне обслуговування телевізорів на дому у клієнтів передбачає планове проведення два 

рази на рік профілактичного огляду, оперативне усунення неполадок за викликом клієнта. При 

неможливості ремонту телевізора вдома у клієнта підприємство зобов'язане доставити його в свої 

ремонтні майстерні і після ремонту повернути у зручний для клієнта час. Вводиться абонементне 

обслуговування також на банно-пральних підприємствах, в перукарнях і ін.»  

       Безконтактне обслуговування полягає у наступному. У під'їздах житлових будинків                           ( 

гуртожитків) підприємство сервісу встановлює контейнери - накопичувачі . Замовник складає в контейнер 

білизну для прання або одяг для хімчистки разом із заповненою квитанцією. Чиста білизна або одяг 

доставляється на будинок замовнику в заздалегідь обумовлений час. Оплата здійснюється при отриманні 

замовленн. Обслуговування за допомогою обмінних фондів машин і приладів полягає в тому , що власник 

несправної побутової техніки ( приладу) отримує в обмін вже відремонтовану аналогічну техніку 

(прилад). При цьому клієнт оплачує тільки вартість ремонту, необхідного для відновлення сдаваемой їм 

техніки    ( приладу). Ця форма обслуговування широко застосовується при ремонті годин, електробритв, 

пилососів, натирачів, пральних машин, холодильників та ін. Обслуговування вдома широко 

застосовується при ремонті великогабаритної техніки (холодильників, пральних машин, телевізорів, 

електро-і НВЧ -плит). Власник несправної побутової техніки по телефону або поштою робить майстерні 

замовлення на виконання ремонтних робіт . В узгоджений із замовником час до нього приходить майстер. 

         Різновидом цієї форми обслуговування є надання клієнту на час ремонту його побутової техніки в 

ательє (майстерні) на умовах прокату аналогічної техніки. Клієнт оплачує прокат цієї техніки тільки за 

встановлений правилами термін ремонту. При порушенні підприємством цього строку замовник 

користується прокатної технікою безкоштовно до отримання з ремонту своєї. Обслуговування вдома 

вимагає від майстра високої культури, особливого такту. Майстер повинен обов'язково представитися і 



пред'явити своє службове посвідчення. В даний час цю форму обслуговування стали застосовувати при 

ремонті квартир, меблів та ін.  

        Подальшим розвитком обслуговування на дому є служба експрес - ремонту ( ремонт «сьогодні - на 

сьогодні »). Вона застосовується при ремонті телевізорів та іншої побутової техніки. По телефону 

замовник зв'язується з диспетчером служби. Потім машина з механіком, що мають в запасі практично все 

необхідне для ремонту сучасного устаткування, відправляється за адресою замовника. Щоб дістатися до 

місця, механіку відводиться не більше двох годин. Якщо він затримується, клієнт має право на знижку. 

Звичайно, за швидкість замовник платить трохи дорожче, ніж у звичайному телеательє. 

         Прийом замовлень за місцем роботи здійснюється в комплексному приймальному пункті, 

обладнаному біля прохідної або на території підприємства (заводу, фабрики). Туди ж у заздалегідь 

обумовлений час привозять виконані замовлення. 

        Самообслуговування дозволяє населенню задовольняти свої потреби в побутових послугах власними 

силами. Так, на фабриках - хімчистках і в пральнях за певну плату клієнти отримують у користування 

машини для самостійної прання білизни або чищення одягу. У готелях проживають дають можливість 

самим приготувати чай або каву. 

         Виїзне обслуговування полягає у наданні населенню послуг з місцем роботи або місцем проживання 

спеціальною бригадою підприємства сервісу. Дуже широко ця форма обслуговування застосовується для 

надання послуг населенню в сільській місцевості, де відсутні стаціонарні підприємства сервісу. 

Формування виїзних бригад та визначення видів послуг, що надаються виробляються з урахуванням 

попиту населення, місцевих умов і особливостей. Практика свідчить, що найбільше користуються 

попитом перукарські послуги, розкрій тканин, дрібний ремонт одягу та взуття, фотографування , ремонт 

телерадіоапаратури, побутових машин і приладів. 

       Вище перераховані лише найбільш поширені форми обслуговування в торгівлі, побутовому та 

фінансовому сервісі. Насправді їх існує набагато більше. Так, вельми різноманітні форми обслуговування 

в посередницькій діяльності, в наданні медичних або юридичних послуг і т. д. Практика сервісу постійно 

примножує ці форми, що викликано не тільки конкуренцією, але і необхідністю задовольняти дедалі 

більші суспільні запити. Крім широкої реклами нових видів послуг і прогресивних форм обслуговування, 

на підприємствах доцільно створити маркетинговий відділ з вивчення попиту нате або інші види виробів 

(послуг). Не менше двох разів на рік має проводитися анкетування населення. 

          Маркетинговий відділ також вивчає передовий досвід споріднених підприємств, проводить дні 

відкритих дверей, конференції замовників і т. д. У функції відділу входить і робота з формування 

розумних побутових потреб населення, підвищення культури споживання побутових послуг. 

        Впровадження нових видів послуг і прогресивних форм обслуговування сприяє підвищенню 

ефективності роботи підприємств. Економічний ефект від впровадження виражається у збільшенні 

прибутку за рахунок зниження собівартості послуг (самообслуговування на фабриках хімчистки одягу ) 

або зростання популярності нових послуг і попиту на них і т. д. Слід зазначити, що при сертифікації 

багатьох послуг показники часу і якості їх виконання є основними 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке форми обслуговування? 

2. Що відносять до прогресивних форм обслуговування? Охарактеризуйте їх. 

 

Домашнє завдання: 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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