
Любі друзі! Багато народів захоплюються героїзмом і мужністю українського 

народу. Тож, ми вже зараз повинні працювати для відбудови, щоб і надалі прославляти 

нашу неймовірну Батьківщину. 

        Знання - це наша сила! 

        Коли лунає сирена-направляйтесь в укриття! Бережіть себе! 

 

Урок № 13 

Дата: 26.09.2022 

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: 
     Споживач має право відмовитись від угоди про виконання робіт і надання побутових послуг, вимагати 

відшкодування збитків, якщо підприємство побутового обслуговування своєчасно не береться до 

виконання угоди або виконує роботу настільки повільно, що закінчити її у встановлений термін стає 

неможливим. Якщо під час виконання робіт або надання (реалізації) побутових послуг стане очевидним, 

що їх не буде виконано згідно з умовами угоди, споживач має право призначити виконавцю відповідний 

термін для усунення недоліків, а в разі невиконання цієї вимоги в обумовлений термін - розірвати угоду і 

вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення недоліків третій особі за рахунок виконавця. 

  Якщо виконавець (підприємство побутового обслуговування) відступив від умов угоди, що спричинило 

погіршення виконаної роботи (послуги), або допустив інші недоліки у виконаній роботі (послузі), 

споживач має право на свій вибір вимагати безоплатного усунення цих недоліків у відповідний термін, 

відшкодування засобами підприємства недоліків або відповідного зменшення винагороди за роботу 

(послугу). За наявності у побутових послугах істотних відхилень від умов угоди або інших суттєвих 

недоліків споживач має право вимагати розірвання угоди та відшкодування збитків. Якщо істотні 

відхилення від умов угоди або інші суттєві недоліки були виявлені в побутовій послузі, виконаній з 

матеріалу споживача, він має право вимагати на свій вибір або виконання її з такого самого матеріалу, або 

розірвання угоди і відшкодування збитків. 

  Згідно з чинним законодавством, підприємство побутового обслуговування, що не виконує або 

неналежно виконує зобов'язання, сплачує споживачеві неустойку (штраф, пеню). 

Неустойка - сума штрафу, яку боржник (виконавець) має сплатити кредитору (замовнику) в разі 

неналежного виконання ним договірних зобов'язань або зобов'язань, що випливають із законів. 

 Сплата виконавцем неустойки в разі прострочення або іншого неналежного виконання зобов'язання не 

звільняє його від подальшого виконання побутової послуги. Проте виконавець не несе відповідальності 

за недоліки у виконаних роботах або наданих послугах, якщо доведено, що вони виникли з вини 

споживача. Про відхилення від умов договору та інші недоліки в послузі, які не могли бути виявлені за 

звичайного способу її прийняття, споживач зобов'язаний повідомити підприємство побутового 

обслуговування не пізніше 3 діб після їх виявлення. Вимоги замовника підлягають задоволенню в разі 

виявлення недоліків протягом установлених договором гарантійного чи інших термінів. Підприємство 

побутового обслуговування зобов'язане протягом місяця відшкодувати збитки, що виникли у зв'язку з 

втратою, псуванням чи пошкодженням речі, прийнятої ним від споживача для надання побутової послуги. 

 

Урок № 14 

Дата: 26.09.2022 

Тема: Процес надання побутових послуг та принципи його організації 

Мета: закріпити знання із процесу надання побутових послуг та принципів його організації; 

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

до спеціальності. 

Хід уроку: 

     



  Практичне завдання 

 

1. Уявіть, що ви є власником будь-якого підприємства з надання послуг (ресторан, 

ательє, готель, салон краси, перукарня тощо, розпишіть, які конкретно послуги надає 

ваше підприємство). 

2. Розпишіть, яким чином  на вашому підприємстві: 

а) будуть формуватися ціни на побутові послуги залежно від їх складності та якості 

(тобто прейскурант); 

б) будуть дотриманні терміни виконання замовлення та належний рівень культури 

обслуговування; 

в) буде надано споживачу повну, доступну та достовірну інформацію про послуги, 

попереджено його про незалежні від виконавця обставини, що можуть погіршувати 

споживчі властивості побутової послуги; 

г) буде відшкодовано збитки, заподіяні споживачу (замовнику) невиконанням або 

неналежним виконанням послуги, а також у разі втрати, псування чи пошкодження 

зі своєї вини речей та матеріалів, прийнятих від замовника для надання побутової 

послуги. 

Домашнє завдання: повторити пройдений матеріал 

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 чи Телеграм  за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 

mailto:kvasha.n.v@gmail.com

