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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 

Торговельні послуги. Різноманітні види корисних дій, які додатково надають торговельні підприємства 

покупцям в процесі придбання або споживання товарів є торговельними послугами. Ці послуги мають 

споживчу вартість, яка може виражатися в матеріальній і нематеріальній формах. Визнання торговельної 

послуги як товару, що бере участь у формуванні суспільного продукту, є ключовим у розумінні її сутності, 

сфери діяльності, закономірностей і тенденцій розвитку. Специфічними ознаками торговельних послуг є 

спосіб надання і тривалість їхніх дій. Більшість торговельних послуг надають за безпосереднього контакту 

із споживачем. Виробництво деяких з них збігається у часі зі споживанням, що унеможливлює їх 

зберігання, транспортування. Здебільшого торговельні послуги мають типовий і масовий характер, що 

вимагає розосередження їх по території з урахуванням радіуса торговельного обслуговування. Іншою 

їхньою специфічною особливістю є притаманність усіх фаз процесу розширеного відтворення 

(виробництво, розподіл, обмін і споживання). Торговельні послуги є провідним елементом системи 

торговельного обслуговування роздрібної торговельної мережі, мета функціонування якої полягає в 

задоволенні особистих матеріальних потреб населення за високої культури торгівлі. У сфері 

торговельного обслуговування послуги мають соціально-економічне (сприяють задоволенню 

платоспроможного попиту, скорочують витрати покупців на споживання, зменшують затрати часу на 

здійснення купівлі-продажу товару) та етико-психологічне, моральне значення (сприяють розвитку 

духовної культури споживача, оскільки засвідчують до нього увагу, намагання полегшити його побут). Ці 

послуги впливають на показники діяльності роздрібних торговельних підприємств (надання багатьох 

видів послуг не потребує додаткової торговельної площі; їх можуть надавати у магазині, вдома у 

споживача продавці або спеціально призначені для цього працівники; збільшення кількості послуг 

створює резерви для підвищення продуктивності праці у торгівлі, адже це може відбуватися без 

збільшення чисельності торгового персоналу), а також сприяють розвитку конкурентного середовища у 

сфері товарного обміну, формуванню конкурентних переваг роздрібним торговельним підприємством за 

рахунок застосування нецінових і цінових методів конкурентної боротьби. Окремо можна виділити 

торговельно-посередницькі послуги, які представляють собою комерційну, представницьку діяльність 

фізичних та юридичних осіб щодо здійснення окремих стадій торговельного обігу на договірній основі. 

Вони охоплюють всі операції щодо купівлі-продажу сировини, обладнання, нерухомості, товарів і послуг, 

цінних паперів, а також операції, пов'язані з організацією просування товарів на ринку. 

    Інформаційно-консультативні, ліцензійні та фінансові послуги. Результатом розвитку інформаційних 

технологій є розвиток сфери інформаційних послуг, метою якої є забезпечення споживачів 

різноманітними інформаційними продуктами. Найбільш динамічним сектором інформаційного ринку є 

сектор ділової інформації - інформації про товарні ринки і ринки конкурентних країн. На сучасному етапі 

інформаційний ринок являє собою надзвичайно складну структуру, що динамічно розвивається. 

Інформаційні послуги є специфічним продуктом, якого потребує усе ширше коло споживачів, тому 

становлення ринку інформації повинно ґрунтуватися на таких принципах: відкритість, доступність, 

законність отримання, використання, поширення та зберігання інформації. Основним видом 

інформаційно-консультативних послуг є консалтинг. Консалтинг (англ. consulting, від consult - радитися, 

консультуватися) - діяльність спеціалізованих компаній щодо надання інтелектуальних, інформаційних 

послуг суб'єктам ринку (виробникам, продавцям, покупцям) з різноманітних виробничих, організаційних, 

юридичних, маркетингових, фінансових та інших питань. 

    Причиною утворення такої специфічної сфери підприємницької діяльності є поглиблення спеціалізації 

праці в ринкових умовах. Сутність консалтингових послуг полягає у наданні клієнтові обґрунтованої 

інформації з актуальних для нього проблем щодо найрізноманітніших об'єктів. Ці послуги класифікують 



на такі групи: загальне управління, адміністрування, фінансове управління, управління персоналом, 

маркетинг, виробництво, інформаційні технології, спеціалізовані сфери діяльності тощо. 

   Одним із найпоширеніших видів консалтингу є бізнес-планування, в якому суб'єкти підприємницької 

діяльності відчувають потребу в період виходу на ринок, опанування нових його сегментів, придбання 

нових промислових об'єктів, отримання кредитів. 

     Окремо можна виділити такі сфери діяльності, які напряму пов'язані з ринком інформаційно-

консультативних послуг, а саме з бізнес-проектуванням - інжиніринг, екаунтинг, ліцензування 

підприємства. 

     Інжиніринг (англ. engineering, від engineer - проектувати, споруджувати) - надання виробничих, 

комерційних, науково-технічних та інших послуг спеціалізованими інженерно-консультативними 

фірмами, промисловими, будівельними та іншими компаніями. Він реалізується як сукупність 

інтелектуальних видів діяльності. Його метою є отримання оптимальних результатів від капіталовкладень 

або інших витрат, пов'язаних з реалізацією проектів різного призначення за рахунок найраціональнішого 

підбору й ефективного використання матеріальних, трудових, технологічних та фінансових ресурсів, 

організації і управління, передових науково-технічних досягнень і з урахуванням конкретних умов і 

чинників здійснення проектів. 

    Екаунтінг (англ. accounting - облік, звітність) - збір, оброблення, аналіз, класифікація і оформлення 

різноманітної документації у сфері фінансів. 

   Ліцензійні послуги - це послуги, які здійснюють суб'єкти бізнесу, щодо надання права використання 

винаходу або іншого технічного досягнення на основі ліцензійної угоди. 

   Фінансові послуги - це послуги, які здійснюють фінансові установи щодо поповнення обігових коштів, 

забезпечення інвестиційних та інших програм суб'єктів господарської, комерційної та іншої діяльності. 

Вони мають інфраструктурний характер, пов'язані із забезпеченням нормального перебігу технологічних, 

торговельних операцій на підприємствах за рахунок фінансування та інвестування вкладів, надання 

банківських послуг щодо проведення розрахункових операцій (наприклад, факторинг, лізинг тощо). 

  Транспортні послуги - послуги, пов'язані з перевезенням готової продукції, сировини та напівфабрикатів 

із місць виробництва до пунктів споживання або подальшого перероблення. Надають їх як безпосередні 

виробники продукції, так і спеціалізовані фірми. Послуги пасажирського транспорту - це послуги з 

переміщення в просторі пасажирів (багажу) у виробничих або особистих цілях. Використовуються 

споживачами лише в момент їх надання. Транспорт, будучи однією з найважливіших галузей народного 

господарства, забезпечує виробничі і невиробничі потреби економіки і населення в усіх видах перевезень, 

внаслідок чого він взаємодіє з усіма її галузями. Класифікують його за сферами використання (загального 

користування, відомчий, особистий), видами перевезень (пасажирський, вантажний), видами засобів 

перевезення (автомобільний, авіаційний, залізничний, морський, річковий, міський електротранспорт, у 

т. ч. метрополітен). Підприємства транспорту надають основні і додаткові послуги. Основні послуги 

транспортних підприємств охоплюють внутрішні і міжнародні перевезення пасажирів, багажу і вантажів; 

збереження вантажів і багажу з часу їх прийняття для перевезення і до моменту видання одержувачам, 

якщо інше не передбачено договором; забезпечення надійності перевезень. Додаткові послуги 

транспортних підприємств стосуються обслуговування пасажирів під час довготривалих перевезень 

питною водою, харчуванням, задоволення інших біологічних потреб; надання умов для відпочинку і сну; 

бронювання квитків; сезонних знижок цін на послуги перевезення; організації індивідуальних рейсових 

маршрутів, чартерних рейсів; пільгового перевезення окремих категорій громадян; спеціальної охорони 

вантажів і багажу під час перевезень; охорони громадського порядку, особистої безпеки громадян, захисту 

їх прав, свобод і законних інтересів, запобігання і припинення правопорушень, виявлення і розкриття 

злочинів, розшук осіб, які їх вчинили, захисту власності від злочинних посягань під час перевезень; 

забезпечення культури обслуговування пасажирів; реалізація книг, періодичних видань тощо. Транспорт 

завдяки функціонуванню єдиної транспортної системи забезпечує зв'язок між населеними пунктами. Для 

перевезення пасажирів використовують усі види транспорту, кожний з яких має свою специфічну сферу 

застосування. 

Питання для самоперевірки: 

1. Що відносять до торгівельних послуг? 

2. Що таке інжиніринг?  



3. Що таке екаунтінг ? 

4. Що відносять до транспортних 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 

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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