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Тема: Класифікація послуг і продукції у сфері побутового обслуговуваня 

Мета: охарактеризувати класифікацію послуг і продукції у сфері побутового 

обслуговуваня; розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; 

виховувати інтерес до спеціальності. 

Хід уроку: 
     Загальна характеристика основних видів послуг 

Послуги зв'язку є особливо важливими у забезпеченні функціонування економічної, соціальної та іншої 

сфер суспільства, що обумовлює його особливу економічну і соціальну значимість. 

Послуги зв'язку - діяльність, пов'язана зі встановленням та функціонуванням телефонного зв'язку, 

радіоточок, вуличних гучномовців, обслуговуванням мереж провідного мовлення, наданням в оренду 

трактів, каналів, ліній зв'язку та абонентських пристроїв. Національна система зв'язку складається з 

електричного, у т. ч. стільникового (мобільного, супутникового, пейджингового), телеграфного, інтернет 

зв'язку, а також поштового, спеціального, фельд'єгерського зв'язку. В Україні функціонує єдина 

національна система зв'язку, яку утворюють: 

а) мережа зв'язку загального користування, що експлуатується підприємствами, об'єднаннями зв'язку для 

забезпечення потреб у послугах зв'язку всіх споживачів; 

б) відомча мережа зв'язку, що експлуатується юридичною або фізичною особою для задоволення власних 

потреб; 

в) державна система урядового зв'язку - система спеціального зв'язку, що забезпечує передавання 

інформації, яка містить державну таємницю, і функціонує в інтересах управління державою в мирний і 

воєнний час. 

    Право власності, а також право на технічне обслуговування і експлуатацію первинних мереж (крім 

місцевих) супутникових систем телефонного зв'язку в мережах зв'язку загального користування, на 

пересилання грошових переказів, листів до 20 г, поштових карток, виплату і доставку пенсій, грошової 

допомоги малозабезпеченим громадянам належить державним підприємствам і об'єднанням зв'язку. Зміна 

форми власності державних підприємств зв'язку, що входять до складу об'єднань, здійснюється тільки за 

рішенням Верховної Ради України. Не допускається зміна форми власності на окремих підприємствах 

зв'язку, які діють в єдиному технологічному процесі. Заборонено створення і діяльність підприємств 

зв'язку з іноземними інвестиціями, у статутному фонді яких більше 49% іноземних інвестицій, а для 

підприємств, які забезпечують мовлення, - понад 30% таких інвестицій. 

   Сукупність видів послуг зв'язку, що надаються фізичним і юридичним особам, є досить великою. 

Наприклад, послугами підприємств електрозв'язку є: встановлення телефону; надання місцевого 

телефонного зв'язку; надання автоматичного міжміського телефонного зв'язку; надання автоматичного 

міжнародного телефонного зв'язку; переставлення, переключення, повторне включення телефону; заміна 

номера телефону; встановлення додаткового телефонного апарату; тимчасове включення і відключення 

телефону; переоформлення і відновлення договору про надання послуг електрозв'язку; встановлення 

безобривних розеток, додаткових розеток, додаткового дзвінка; інформаційно-довідкові послуги; надання 

в оренду трактів, каналів, ліній зв'язку та абонентських пристроїв та ін. Телекомунікації України значно 

відстають від телекомунікацій розвинутих країн за обсягами і за рівнем технологій, хоч за останні 8-10 

років цей ринок став більш відкритим і лібералізованим. Набуває подальшого розвитку факсимільний 

зв'язок. Будуються мережі пошукового радіовиклику для охоплення ним великих міст і приміських зон. 

Системи стільникового оперативного рухомого радіозв'язку перебувають на перехідній стадії розвитку - 

від автономних, несумісних між собою мереж окремих відомств до єдиної національної мережі. 

Поширюється використання глобальної мережі Інтернет. 

  Соціально-культурна сфера охоплює сукупність галузей підприємств, що виробляють і реалізують 

товари і послуги, необхідні для задоволення соціально-культурних потреб людини. Діяльність організацій 

цієї сфери має змістовий (соціокультурний) та економічний аспекти. Змістовий (соціокультурний) аспект 

діяльності організацій соціокультурної сфери полягає у збереженні, виробництві, розповсюдженні, 

засвоєнні культурних цінностей, у процесі якого змінюються відносини між людьми. Цей аспект 

передбачає наявність в окремих груп населення та осіб конкретних культурних потреб, а у підприємств 



соціокультурної сфери можливостей для їх задоволення. Економічний аспект діяльності організацій 

соціокультурної сфери передбачає певний їх організаційно-правовий статус, наявність матеріально-

технічної бази, джерел фінансування, механізмів планування, ціноутворення тощо. Організації 

соціокультурної сфери зосереджуються на наданні соціальних (освіта, наукове обслуговування, охорона 

здоров'я, санаторно-курортні та оздоровчі послуги, фізична культура і спорт, туризм) послуг, а також 

послуг у сфері культури (культура і мистецтво). У сфері соціально-культурних послуг (охорона здоров'я, 

освіта) значну частку займають безоплатні послуги, що певною мірою гальмує дію ринкових механізмів. 

Однак питання організації торгівлі соціально-культурними послугами набувають все більшої 

актуальності із загостренням конкуренції, збільшенням витрат, зниженням рівня рентабельності і 

прибутковості підприємств, погіршенням якості послуг. Головна мета надання соціально-культурних 

послуг полягає в задоволенні потреб споживачів і отриманні певної вигоди суб'єктами, які їх продукують. 

Основними елементами успішної реалізації соціально-культурних послуг є ефективна система 

просування їх на ринок, оптимальна цінова політика. Вагоме місце в сфері соціально-культурних послуг 

посідає туризм, який є однією з найдинамічніших форм міжнародної торгівлі послугами, а у багатьох 

державах - основним джерелом грошових надходжень. Туристичні послуги - послуги суб'єктів 

туристичної діяльності щодо розміщення, харчування, транспортного, інформаційно-рекламного 

обслуговування, а також послуги закладів культури, спорту, побуту, розваг, спрямовані на задоволення 

потреб туристів. Туристичні послуги наділені специфічними соціально-оздоровчими особливостями, 

завдяки цьому вони поєднують в собі економічні, соціальні, гуманітарні, виховні та естетичні якості. За 

призначенням їх поділяють на:основні, що регламентуються договором туристичного обслуговування і 

путівкою: транспортування розміщення, харчування туристів, екскурсійні послуги; додаткові, що 

залежать від розвитку інфраструктури туризму: фізкультурно-оздоровчі, медичні послуги, культурно-

видовищні заходи, додаткові екскурсії; супутні, що сприяють підвищенню якості обслуговування 

туристів: забезпечення сувенірною продукцією; торговельне, валютно-кредитне, інформаційне 

обслуговування; послуги спеціальних видів зв'язку. 

   Туристу можуть надати чітко визначені види послуг на його вибір або повний їх комплекс. Повний 

комплекс послуг надається методом продажу так званих ексклюзив-турів. їх структура певною мірою 

залежить від країни, туристів, їх купівельної спроможності, характеру, асортименту та якості послуги, що 

надається. 

   Житлово-комунальне господарство є важливою соціальною галуззю народного господарства, що 

задовольняє потреби населення, підприємства та організації в житлі, розв'язанні комунальних проблем. 

Житлово-комунальне господарство - комплекс самостійних служб, покликаних задовольняти потреби 

територіальної громади у комунальних послугах (санітарно-технічних. енергетичних, транспортно-

комунальних, готельних). У галузі житлово-комунального господарства функціонують тисячі 

підприємств та організацій різних форм власності, експлуатується майже 25% основних фондів держави. 

Підприємства та організації житлово-комунального господарства в сучасних умовах забезпечують на 

договірних засадах споживачам, у т. ч. бюджетним організаціям, понад 40 видів послуг. Житлово-

комунальні послуги - результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання 

і перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд 

відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил. 

Житлово-комунальні послуги поділяються: 

1. Залежно від функціонального призначення на: 

а) комунальні послуги (централізоване постачання холодної та гарячої води, водовідведення, газо- та 

електропостачання, централізоване опалення, вивезення побутових відходів тощо); 

б) послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (прибирання будинкових 

приміщень і прибудинкової території, санітарно-технічне обслуговування, обслуговування будинкових 

мереж, утримання ліфтів, освітлення місць загального користування, поточний ремонт, вивезення 

побутових відходів тощо); 

в) послуги з управління будинком, спорудою або групою будинків (утримання на балансі, укладання 

договорів на виконання послуг, контроль за дотриманням умов договору тощо); 

г) послуги з ремонту приміщень, будинків, споруд (заміна, підсилення елементів конструкцій і мереж, їх 

реконструкція, відновлення несучих елементів конструкцій тощо). 

2. За видами на: 



а) санітарно-технічні (постачання води, каналізація, вивезення й знешкодження відходів і сміття, 

прибирання території населеного пункту, утримання місць загального користування, чищення димоходів, 

здійснення протипожежних заходів, дезінфекція та ін.); 

б) теплоенергетичні (електро-, газо- і теплопостачання та ін.); 

в) квартирні (капітальний ремонт будинків, споруд, обладнання, поточний ремонт житлового фонду, у т. 

ч. профілактичний та непередбачений, експлуатація, утримання, обслуговування ліфтів та ін.; 

г) транспортно-комунальні (проїзд у міському транспорті, в т. ч. приватному, ремонт доріг); 

д) готельні (надання умов для проживання, харчування клієнтів, доставка речей, квитків та ін.). 

3. Залежно від порядку затвердження цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги їх поділяють на такі 

групи: 

а) житлово-комунальні послуги, ціни (тарифи) на які затверджують спеціально уповноважені центральні 

органи виконавчої влади; 

б) житлово-комунальні послуги, ціни (тарифи) на які затверджують органи місцевого самоврядування для 

надання на відповідній території; 

в) житлово-комунальні послуги, ціни (тарифи) на які визначаються виключно за договором (домовленістю 

сторін). 

   Плату за житлово-комунальні послуги нараховують щомісячно відповідно до умов договору. Розмір її 

визначають на основі затверджених цін (тарифів) і показань засобів обліку або відповідно до 

затверджених норм. Плату за утримання будинків, споруд, прибудинкових територій встановлюють 

залежно від їх капітальності, рівня облаштування і благоустрою. 

Побутові послуги - вид діяльності суб'єктів підприємницької діяльності щодо задоволення конкретної 

побутової потреби індивідуального замовника. Побутове обслуговування населення - організована 

діяльність суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язана з наданням побутових послуг. Побутові 

послуги класифікуються за такими ознаками: 

а) за видами робіт: ремонт взуття; індивідуальне пошиття взуття, одягу та ін.; ремонт побутових машин і 

приладів; ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів; хімічне чищення та фарбування; 

послуги пралень; ремонт і будівництво житла; послуги фото- і фотокінолабораторій; послуги лазень і 

душів; послуги перукарень; послуги прокатних пунктів; перевезення вантажів для населення; ритуальні 

послуги тощо; 

б) за належністю суб'єктів бізнесу у сфері послуг до галузей народного господарства: 

- що надаються силами працівників підприємств побутового обслуговування (послуги прокатних пунктів, 

перукарень, пралень тощо), 

- що надаються із залученням працівників інших галузей народного господарства (транспортних 

організацій, банків та ін.); 

в) за ступенем значущості у технології надання (реалізації); 

- ув'язані побутові послуги - послуги, які безпосередньо стосуються діяльності підприємства побутового 

обслуговування. До цієї групи належать використання приміщень для надання (реалізації) послуг, їх 

виробнича та пропускна здатність, перелік побутових послуг, рівень сервісного обслуговування, 

інформація про побутові послуги, режим роботи підприємства побутового обслуговування. Без цього 

неможливо організувати технологію надання (реалізації) послуг. Доступні вони всім споживачам. 

Суттєвою їхньою ознакою є те, що споживач не може вибирати ув'язані послуги, однак він може 

відмовитись від отримання їх на одному підприємстві побутового обслуговування і спожити в іншому, з 

іншим складом, кількістю та якістю; 

- частково ув'язані побутові послуги - послуги, безпосередньо не пов'язані з наданням основної побутової 

послуги. Споживач може скористатись ними переважно за додаткову плату або відмовитись від них. 

Такими послугами можуть бути спеціальна упаковка відремонтованих побутових приладів, комп'ютерний 

підбір форми зачіски під час отримання послуг перукарень тощо. Одним із способів перетворення 

частково ув'язаних послуг на ув'язані є розподіл підприємств побутового обслуговування на категорії, що 

відрізняються рівнем сервісного обслуговування; 

- основні побутові послуги - послуги, які споживач замовляє та купує на підприємстві побутового 

обслуговування відповідно до усної або письмової угоди (ремонт та індивідуальне пошиття взуття, ремонт 

та індивідуальне пошиття одягу, індивідуальне пошиття і в'язання трикотажних виробів); 



- вільні побутові послуги - безпосередньо не пов'язані з купівлею-продажем їх основного виду. Такі 

послуги можна отримати окремо від основної побутової послуги. До них відносять, наприклад, доставку 

підприємствами побутового обслуговування відремонтованих або виготовлених меблів; відвідування 

кафетеріїв, що функціонують на підприємстві побутового обслуговування, під час очікування виконання 

замовлень тощо. Вільні послуги переважно платні; 

г) за соціально-економічними ознаками: 

- послуги, що економлять витрати праці та часу (наприклад, доставка відремонтованих побутових машин 

за вказаною адресою, послуги пралень); 

- послуги, що економлять кошти споживачів (зокрема, ремонт взуття; ремонт швейних, хутрових і 

трикотажних виробів); 

- послуги, що впливають на економічні показники підприємства побутового обслуговування (наприклад, 

індивідуальне пошиття взуття та одягу); 

ґ) за речовим змістом: 

- матеріальні (ремонт і будівництво житла, ремонт виробів); 

- нематеріальні (консультації щодо комп'ютерного підбору зачіски під час отримання послуг перукарень; 

послуги, пов'язані з доглядом за тілом; інформування споживачів про можливі побутові послуги); 

д) за характером витрат праці: 

- послуги, що потребують для їх надання (реалізації) висококваліфікованої праці, спеціальних навичок і 

підготовки (ремонт аудіо-, ві-део-, телеапаратури); 

- послуги, що не потребують для їх надання (продажу) висококваліфікованої праці (послуги пралень, 

прокатних пунктів); 

е) за місцем надання: 

- послуги, що надаються (реалізуються) безпосередньо на підприємствах побутового обслуговування 

(хімчистка і фарбування; індивідуальне пошиття та в'язання трикотажних виробів); 

- послуги, що надаються (реалізуються) за межами підприємства побутового обслуговування (різновиди 

ритуальних послуг; перевезення вантажів для населення; різновиди послуг прокатних пунктів тощо); 

є) за строками виконання: 

- термінові послуги - послуги, що виконуються переважно в присутності споживача (хімічне чищення 

одягу; послуги перукарень, лазень, саун); 

- побутові послуги з регламентованим строком виконання - послуги, що надаються в узгоджений клієнтом 

час (ремонт і виготовлення металовиробів, ремонт і будівництво житла); 

ж) за частотою надання: 

- систематичні послуги - послуги, що мають масовий характер (послуги перукарень, ремонт взуття); 

- періодичні послуги - послуги, що надаються (реалізуються) в окремі періоди року або в окремі дні і не 

охоплюють великої кількості споживачів (ремонтні послуги); 

- епізодичні послуги - послуги, що надаються і реалізуються в окремих випадках на прохання споживачів 

(індивідуальне пошиття взуття, одягу). 

   Кожна із вказаних груп побутових послуг, охоплюючи певну сукупність конкретних різновидів послуг, 

має комплексний характер. З огляду на специфічні відмінності видів та різновидів побутових послуг, 

необхідний індивідуальний підхід до визначення їх собівартості та ціни реалізації, а також технології їх 

надання. 

Питання для самоперевірки: 

1. Що відносять до послуг зв'язку? 

2. Що відносять до соціально-культурних послуг?  

3. Що   відносять до житлово-комунальних послуг? 

4. Що відносять до побутових послуг? 

 

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 
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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 

 

 

mailto:kvasha.n.v@gmail.com

