
Любі друзі! Багато народів захоплюються героїзмом і мужністю українського 

народу. Після перемоги багато людей з різних країн хотітимуть краще пізнати Україну. 

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! 
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Тема: Класифікація підприємств перукарських послуг  

Мета: охарактеризувати класифікацію підприємств перукарських послуг; розвивати 
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спеціальності. 

У сучасних умовах насиченості ринку послуг для створення та успішного функціонування будь-якого 

підприємства необхідно зайняти вільну ринкову нішу. Для цього треба точно класифікувати 

підприємства, представлені на ринку послуг.  

При розгляді перукарень з точки зору підприємства виділяють такі класифікаційні ознаки: за рівнем 

цін, за специфічною цільової аудиторії, за рівнем послуг, що надаються (категоріювання), за 

типом власності, з організаційно-правовій формі, за місцем розташування і за розміром 

підприємства.  
1. класифікація за рівнем цін:  

• Бюджетні перукарні;  

• Перукарні середнього класу;  

• Перукарські класу «Люкс»;  

• VIP - перукарські.  

Ціни в підприємствах перукарських послуг складаються з декількох показників: місце розташування 

перукарні, орендна плата, косметика іпарфумерія, використовувана у виробництві, 

ексклюзивність послуг, якість обслуговування. Таким чином, чим престижніше місце 

розташування перукарні, чим вище орендна плата, чим дорожче косметика і парфумерія, вище 

якість обслуговування і ексклюзивним послуги, що надаються в перукарні, тим вище будуть ціни.  

2. класифікація за специфічної цільової аудиторії:  

• Універсальна перукарня - обслуговування чоловіків, жінок і дітей;  

• Дитяча перукарня - обслуговування лише дітей;  

• Чоловічий перукарня - обслуговування лише чоловіків.  

• Перукарні для тварин - обслуговування тварин.  

В даний час найбільш поширеними є універсальні перукарні, так як вони дозволяють охопити 

найбільший коло цільової аудиторії. У таких підприємствах може бути окремі чоловічий і 

жіночий зали, а може бути і один - спільний.  

Дитячі перукарні представлені на сучасному ринку послуг в досить малій кількості, оскільки 

більшість батьків воліють стригти своїх дітей там же, де обслуговуються самі, а не йти у 

спеціалізований салон.  

Чоловічі перукарні практично відсутні на російському ринку побутових послуг.  

Але незабаром вони можливо придбають належний успіх, тому що все більша кількість чоловіків 

починає замислюватися про свою зовнішність і доглядати за собою в спеціалізованих місцях, а 

не в домашніх умовах.  

3. класифікація за рівнем послуг, що надаються (категоріювання):  

Салон студія включає в себе різні центри краси.  



• Вищої категорії - центр краси - гідні підприємства, які надають широкий комплекс послуг, 

пов'язаних зі створенням образу і стилю, - робота з волоссям, шкірою обличчя і тіла; манікюр, 

педикюр, оздоровчі та косметичні послуги, солярій.  

Салон середнього рівня - салони-перукарні та салони краси.  

• Наступна категорія - салони краси, де надають послуги, традиційні для перукарень: догляд за 

волоссям, шкірою обличчя і тіла, манікюр, педикюр і постіжерние роботи - на високому 

художньому рівні і з урахуванням вимог моди і індивідуальних запитів клієнтів.  

• Категорією нижче стоять салони-перукарні, що забезпечують виконання більш обмеженого набору 

послуг на хорошому художньому рівні.  

Салон базового рівня включає в себе просто перукарні.  

• Остання категорія - просто перукарні.  

Салон базового рівня (класична перукарня).  

Клієнтурою такого закладу стають жителі довколишнього району, або ті, хто по близькості працює. 

Його характеристика - надання класичних, мало витратних, необхідних послуг.  

Послуги: стрижка, фарбування (необхідний мінімум). Його головна характеристика - працює поруч, 

у зручний час. "Дешево і без претензій". Постійні клієнти в таких перукарень користуються, як 

правило, послугами знайомого майстра, який знає їх волосся, і їх звички.  

Ціни: стрижка + укладання в такому салоні-перукарні коштують близько 300 рублів.  

Салон середнього класу (middle).  
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У порівнянні з перукарні пропонує розширений асортимент послуг. Крім власне перукарських послуг 

в таких салонах працює манікюр, педикюр, і косметичний кабінет, солярій. У таких салонах 

клієнт може розраховувати на консультацію фахівця, який допоможе йому здійснити вибір. І 

звичайно ж у цих салонах працює більш кваліфікований персонал.  

Споживач приходить в салони середнього класу в першу чергу за якістю послуг, консультацією більш 

кваліфікованого (що орієнтується в моднихтенденціях) майстри та індивідуальним підходом, при 

виборі зачіски, кольору і т.п., за що і готовий заплатити.  

Ціни на стрижку + укладання в такому салоні коливаються від 550 до 1000 рублів. Як правило, в 

такому салоні є магазин супутніх товарів: засоби для догляду за волоссям, аксесуари - які 

купуються після консультації з майстром.  

Салон - студія (luxe).  

Клієнти салону-студії приходять в нього зовсім не за зачіскою, як вам могло здатися, а за настроєм 

(чином). Саме ексклюзивні послуги і є відмітною ознакою салонів вищого класу. Як правило, всі 

салони такого класу - авторські, тобто працюють під керівництвом і під маркою відомого 

перукаря-дизайнера, часто - призера світових конкурсів та чемпіонатів.  

Окрім високого класу обслуговування, в салонах люкс пропонується створення образу клієнта, а 

майстри повинні володіти новітніми моднимитенденціями, і працювати за авторськими 

методиками. Крім цього всі послуги салону люкс строго і абсолютно індивідуальні. Клієнтам не 

тільки рекомендують що-небудь, але й пропонують власний абсолютно унікальний дизайн. Крім 

створення модного образу салони такого класу пропонують своїм клієнтам широку гаму послуг 

з догляду за волоссям, шкірою обличчя і тіла. Також можуть пропонуватися послуги групи SPA, 

талассо-і аромотерапія. Ціни в таких закладах не мають верхньої стелі, і починаються від 100 у.о., 



клієнтуру намагаються орієнтувати не на разові роботи в урочистих випадках, а на постійну 

процедуру з підтримання форми і тонусу.  

У якісно працюючій перукарні повинен бути представлений широкий асортимент послуг (по догляду 

за волоссям, обличчям, тілом; манікюр, педикюр)відповідно до Загальноросійським 

класифікатором послуг населенню ОК 002-93. Також клієнтові, за його бажанням, можуть бути 

надані додаткові послуги за мінімально короткий час.  

При наданні послуг необхідно дотримуватися конфіденційності, відособленість клієнтів досягається 

наявністю індивідуальних кабінетів абовідповідної розстановкою меблів у загальному залі.  

Вирішальне значення для салону вищої категорії має рівень кваліфікації кадрів, а саме: наявність в 

адміністрації підприємства співробітників з вищою економічною освітою або освітою менеджера 

в сфері сервісу, майстрів-фахівців високого класу, в тому числі міжнародної. 

 Запитання для самоперевірки: 

1. Які бувають перукарні за рівнем цін? 

2. Які бувають перукарні відповідно до цільової аудиторії? 

3. Які бувають перукарні за  рівнем послуг? 

4. Як відбувається обслуговування в перукарнях різних рівнях? 

5. Які основні вимоги обслуговування висуваються до перукарень вищого рівня? 

6. Яка роль адміністратора в перукарні? 

7. Які санітарно-гігієнічні вимоги висуваються до перукарень всіх категорій? 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми. 

   Рекомендована література: підруч. за ред.  Константинов А. В. «Перукарська справа». 

— Х.: Вища школа, 2016; Кулешкова О. Н. Технологія і  оснащення перукарських робіт. — 

Х.: Академвидав, 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 
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