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Тема:  1 Предмет та завдання курсу 

Сфера обслуговування, або соціальна інфраструктура, - це група галузей 

народного господарства, які надають населенню різні послуги і організують 

процес споживання духовних і матеріальних благ. Для сучасної людини сфера 

обслуговування є необхідною базою його повноцінного життя.  

Слово “технологія” в перекладі з грецької (техне – ремесло, логос – наука) 

означає науку про виробництво. Класичне визначення технології розглядає її як 

науку про способи переробки сировини і матеріалів в засоби виробництва і 

предмети споживання. В даний час проходить не тільки технологізація різних 

сторін виробничої діяльності, але і глибокі перетворення самої технології. 

Сучасний рівень виробництва вкладає і новий зміст в поняття технології. Тому 

технологія – це наука про найбільш економічні способи і процеси виробництва 

сировини, матеріалів та виробів. 

Послугою в науковому сенсі називається праця, спрямована на задоволення 

потреб конкретних людей. Саме конкретних - замовників, клієнтів, покупців і 

т.д., а не знеособленої, усередненої маси споживачів, з якою має справу, 

наприклад, легка промисловість. Сфера обслуговування в зв'язку з цим повинна 

враховувати їх індивідуальні особливості, смаки, інтереси.  

Соціальну інфраструктуру не можна цілком віднести ні до матеріального 

виробництва, ні до невиробничої сфери. Частина її галузей, наприклад, 

громадське харчування, пошиття та ремонт одягу або взуття, ремонт побутової 

техніки та ін. відноситься до матеріального виробництва, так як в них 

створюються або відновлюються предмети споживання. Інші галузі відносяться 

до невиробничої сфери: народна освіта, охорона здоров'я, культурно-просвітнє 

обслуговування. Деякі послуги займають проміжне положення між матеріальним 

виробництвом и- невиробничої сферою: роздрібна торгівля, послуги особистої 

гігієни (лазні, перукарні).  

Виробництво служить основою благополуччя і розвитку суспільства, 

оскільки на виробництві здійснюється створення майбутніх благ. Народне 

господарство в цілому представляє єдиний технологічний народногосподарський 

комплекс, який складається із виробничої і невиробничої сфер. 

За функціональним принципом у складі сфери обслуговування можна 

виділити наступні групи галузей:  

 Житлово-комунальне обслуговування.  

 Роздрібна торгівля.  

 Громадське харчування.  

 Побутове обслуговування.  

 Загальна освіта (просвіта) і виховання дітей.  

 Медичне обслуговування.  

 Соціальне забезпечення.  

 Обслуговування дозвілля та відпочинку населення.  
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 Культурно-освітнє обслуговування.  

 Кредитно-страхове обслуговування.  

 Охорона майна та прав громадян.  

 Послуги зв'язку.  

 Інформаційне обслуговування.  

 Пасажирський транспорт. 

Важлива особливість сфери обслуговування, що відрізняє її від інших 

галузей народного господарства, полягає в тому, що для оцінки її роботи не 

можна застосовувати звичайні економічні підходи: прагнення до отримання 

максимального прибутку або до зниження затрат на її розвиток. Діяльність 

сфери обслуговування переслідує соціальні цілі (розвиток особистості, 

суспільства), тому до неї повинні застосовуватися і соціальні критерії: ступінь 

задоволення тих чи інших потреб, рівень зручності отримання послуг та ін. 

Економічним показникам при її плануванні належить роль обмежувача: 

виходячи з обсягу наявних ресурсів , треба досягти максимальної зручності для 

населення. Багато галузей обслуговування не можуть працювати на 

госпрозрахунку.  Освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, майже всі 

культурно-просвітнє обслуговування можуть існувати тільки на дотації держави 

(тобто з допомогою постійного вкладення державних коштів).  

Ще одна особливість сфери обслуговування полягає в тому, що для 

повноцінного життя людям необхідні послуги всіх її галузей. Гарний розвиток 

однієї галузі не може компенсувати відсутність іншої, і, отже, неможлива 

спеціалізація міст чи районів на певних послугах. Всі вони повинні 

розміщуватися повсюдно. Виняток становлять міста-курорти і міста-музеї, але це 

- їхні зовнішні функції, для приїжджого населення, а своїх жителів вони повинні 

забезпечити всім набором послуг. У зв'язку з цією особливістю сфера 

обслуговування завжди відрізняється масовістю своїх установ.  

Різноманітність галузей, що входять до сфери обслуговування, відображає 

спектр потреб сучасної людини. У міру розвитку суспільства він постійно 

розширюється. Це так званий "закон узвишшя потреб". Зростання обсягу і 

збільшення різноманітності потреб - рушійна сила розвитку суспільства, всіх 

його складових, у тому числі і сфери обслуговування.  

Збільшення числа послуг при переході до більш великим центрам 

відбувається двома шляхами:  

по-перше, збільшується різноманітність закладів обслуговування, 

по-друге, в самих установах розширюється асортимент послуг, що 

надаються.  

 

 


