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Тема уроку 25,26: Устаткування сфери побутового обслуговування 
Мета: Оволодіди знаннями щодо уУстаткування сфери побутового 

обслуговування 

Хід уроку 

Послуги і продукція у сфері побутового обслуговування - це побутові 

послуги, які пов'язані з веденням домашнього господарства, виконанням 

різноманітних ремонтних робіт, забезпеченням санітарно-гігієнічних та інших 

потреб населення, а також з виготовленням за індивідуальними замовленнями 

особистих речей та предметів господарського призначення. 

Галузева класифікація послуг і продукції призначена для вирішення таких 

питань: 

 застосування єдиної класифікації послуг і продукції у сфері побутового 

обслуговування; 

 отримання вірогідної інформації про стан побутового обслуговування 

населення та забезпечення координації збалансованого розвитку сфери 

побутових послуг; 

 вивчення попиту населення на побутові послуги та виявлення резервів 

подальшого розвитку сфери побутового обслуговування; 

 удосконалення обліку суб'єктів підприємницької діяльності сфери 

побутового обслуговування; 

 удосконалення звітності та обробки даних про надання побутових послуг. 

Групи послуг і продукції у сфері побутового обслуговування визначені на 

основі їх однорідності з урахуванням кодів Державних класифікаторів України 

ДК 009-96 "Класифікація видів економічної діяльності" та ДК 016-97 

"Державний класифікатор продукції та послуг", а саме: 

010 - Виготовлення та ремонт взуття 

020 - Виготовлення та ремонт швейних, шкіряних, хутрових, трикотажних, 

текстильних виробів та головних уборів 

030 - Виготовлення та ремонт килимових виробів 

040 - Виготовлення та ремонт шкіряних галантерейних та дорожніх виробів 

050 - Виготовлення та ремонт меблів 

060 - Будівництво та ремонт житла, виготовлення теслярських та столярних 

виробів 

070 - Технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, 

моторолерів і мопедів 

080 - Послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- та відеоапаратури 

090 - Послуги з ремонту електропобутової техніки, побутових приладів, 

музичних інструментів та металовиробів 

100 - Виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням 

110 - Послуги з ремонту ювелірних виробів 

120 - Послуги з перевезення вантажів 

130 - Прокат речей особистого користування та побутових товарів 

140 - Послуги з виконання фоторобіт 

150 - Послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів 

160 - Послуги з чищення та фарбування текстильних і хутрових виробів 
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170 - Послуги, пов'язані з доглядом за тілом 

180 - Послуги перукарень 

190 - Ритуальні послуги 

210 - Послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством 

220 - Послуги з газифікації за індивідуальним замовленням 

230 - Послуги домашньої прислуги та пов'язані з прибиранням приміщень 

240 - Послуги з тиражування 

250 - Інші індивідуальні послуги 

Основним товаром у сфері побутового обслуговування є побутова послуга, 

що формує основу для визначення його сутності. В науковій літературі 

зустрічається дуже багато понять визначення «побутові послуги», 

запропонованих науковцями.  
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