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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Сфера послуг сьогодні є однією із найперс-
пективніших галузей економіки, яка щороку
набирає обертів та швидко розвивається. В
індустрії послуг діє значна частина комерцій-
ного сектора: транспортні компанії, фінансові
установи, комп'ютерні, страхові, юридичні,
консалтингові фірми, освітні, медичні устано-
ви та компанії з торгівлі нерухомістю.

Історично кожний вид послуг у 80-х роках
розглядався окремо як особлива сфера діяль-
ності з лише їх властивими особливостями, а
вся сфера послуг визначалася як сукупність
цих видів діяльності і фактично зводилася до
їх переліку. Перехід економіки країни до рин-
кових методів господарювання спричинив
появу нових видів послуг, що посилило конку-
ренцію між підприємствами сфери послуг. У
зв'язку зі швидким розвитком та збільшенням
питомої ваги послуг в економіці загострилася
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проблема статистичної оцінки діяльності в
даній сфері. Україна поступово переходить на
міжнародну методологію обліку і статистики
"2014 Україна-Євро-Вектор", тому проблема
статистичної оцінки сфери послуг є актуаль-
ною сьогодні для України. Це зумовило не-
обхідність у визначенні найважливіших харак-
теристик послуг, які відрізняють послугу одну
від одної та в узагальненні відмінних ознак
кожного виду послуг.

AНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ РОЗГЛЯДАЄТЬСЯ

ДАНА ПРОБЛЕМА
І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР

Зростаюча роль ринку послуг у світовій еко-
номіці характеризує підвищений інтерес уче-
них-економістів до теоретичних і практичних
аспектів щодо особливостей та різновидів по-
слуг як об'єкта комерційної діяльності. В Ук-
раїні сьогодні існує незначна кількість дослід-
жень та публікацій щодо визначення особли-
востей та різновидів послуг як об'єкта комер-
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ційної діяльності. Серед українських та закор-
донних вчених досить вичерпно розкривають
проведення наукових досліджень з даних пи-
тань такі вчені, як Евдокимова І.М. [2], Жу-
ков С.В. [3], Комаров В.Е. [4], Корягина Т.И.
[10], Кочерга А.И. [5], Рутгайзер В.М. [10], Си-
дорова А.В. [7], Співак Л.С. [8], Стаханов В.Н.
[9], Ткаченко Л.В. [12] та інші. З огляду на не-
значну кількість наукових досліджень можна
стверджувати про недостатність приділення
уваги важливості ролі послуг в економіці Ук-
раїни та узагальненості відмінних ознак кож-
ного виду послуг.

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ СТАТТІ
Актуальність і невідкладність вирішення

проблем статистичної оцінки сфери послуг при
переході на міжнародну методологію обліку і
статистики "2014 Україна-Євро-Вектор" окрес-
лити коло цілей щодо обгрунтування необхід-
ності у визначенні найважливіших характери-
стик послуг та дослідження узагальнених від-
мінних ознак кожного виду послуг як важли-
вого об'єкта комерційної діяльності.

Основні результати дослідження з повним об-
грунтуванням отриманих наукових результатів.

Суттєвою особливістю послуги є економіч-
на цінність, що робить її об'єктом комерційної
діяльності. Послугу як об'єкт комерційної
діяльності характеризують певні особливості.

У значній мірі послуги не можуть накопи-
чуватись, не підлягають зберіганню, а їх реалі-
зація націлена на вузькообмежені локальні
ринки. Особливістю послуг виступає також їх
індивідуалістичний характер, що й впливає на
цінність та ціну послуг.

Зазначимо, що "послугою" може називатись
те, що прийнято, присвоєно споживачем, тоб-
то послуга, як така, з'являється на стадії її спо-
живання, у власності останнього споживача.
Тому плата за послугу виступає як вартісна
узгодженість з виробником і в той же час, як
узгодженість споживача "з самим собою". Іна-
кше кажучи, оцінка результату обслуговуван-
ня включає здатність сприйняти ту або іншу
послугу, отримати корисний ефект.

Послуги мають локальний характер. Тоб-
то процеси надання і споживання послуг
відбуваються в одному і тому ж місці (або на
недалекій відстані) і часі. Це має велике зна-
чення для розвитку регіонів, міст, сіл і т.д. Ха-
рактер, рівень соціально-економічного роз-
витку регіону, функції, які виконує регіон у те-
риторіальному поділі праці, рівень життя меш-
канців даного регіону значною мірою визна-
чаються кількістю і видами послуг, які нада-
ються.

Отже, послуги характеризуються такими
основними рисами, як:

— нематеріальність (intangibility);
— мають локальний характер;
— індивідуальність;
— безпосередній контакт між продавцем

послуг і їх споживачем, тобто збіг місця і часу,
надання і споживання послуг;

— компліментарність, тобто послуги є взає-
мозалежними;

— субституційність, тобто можливість за-
міни одних послуг іншими;

— ризик отримувача послуги, необхідність
довіри до того, хто її надає;

— велика диференціація та індивідуалізація
окремих видів послуг.

Найважливішою характеристикою послуг є
їх невідчутність, тобто нематеріальний харак-
тер. Нематеріальні послуги можна оцінити
навіть після їх отримання і при цьому важко
підтримувати постійний рівень обслуговуван-
ня. Порівняння послуг за ступенем їх невідчут-
ності показане в таблиці 1.

До вторинних рис належить неможливість
перепродажу послуг.

На практиці сфера послуг є сукупністю ба-
гатьох видів діяльності, що в свою чергу поро-
джує велику різноманітність видів послуг: вони
можуть надаватися підприємствам чи задо-
вольняти особисті потреби; можуть не потре-
бувати високого рівня кваліфікації виконавця
або навпаки; для надання одних послуг необ-
хідні значні капіталовкладення, в той час, як
для інших — тільки невеликий початковий ка-
пітал.

Таблиця 1. Порівняння послуг за їх невідчутністю



29
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 17, 2014

Традиційно найбільш повний перелік послуг
включає: страхування, банківські та інші фінан-
сові операції, будівництво, зв'язок, інформац-
ійно-обчислювальні послуги, операції з найму
робочої сили, рекламу, бухгалтерську справу,
освіту, консультування з питань управління,
юридичні, технічні та інші професійні послуги.
Надання послуги може бути, а може і не бути
пов'язане з матеріальним продуктом.

У залежності від витрат праці послуги на-
селення поділяються на матеріальні та немате-
ріальні [1, с. 140].

До матеріальних відносять ті послуги, праця
на виробництво яких пов'язана з доведенням ма-
теріальних благ до споживача або відновленням
споживчої вартості товарів, які знаходяться в
населення житлово-комунальні послуги; послу-
ги з ремонту і виготовлення меблів, одежі, взут-
тя; послуги з ремонту і технічного обслуговуван-
ня автомобілів, радіо- і телевізійної апаратури;
послуги з ремонту взуття і т.д.

До нематеріальних або чистих послуг відно-
сять послуги, які не набувають матеріальної
форми, а також ті, праця по виконанню яких
не пов'язана з доведенням до споживачів ма-
теріальних благ: послуги, культури, фізкульту-
ри, спорту, охорони здоров'я, а також немате-
ріальні побутові послуги (послуги бань, саун і
т.п.) та інші послуги.

З числа матеріально-побутових зі ступеня
задоволення потреб пріоритет належить побу-
товим послугам (близько 60 % нормативу), на
другому місці — послуги транспорту (40 %), на
третьому — житлово-комунальні (35 %) і, на-
решті, на четвертому — послуга зв'язку (неба-
гато чим більше 30 %) [11, с. 19].

Розглядаючи послугу як продукцію, здійс-
нюється її поділ на [11, с. 6]:

— основну послугу;
— допоміжну послугу, від якої неможливо

відмовитися;
— підтримуючу послугу (не є необхідною,

але допомагає формувати конкурентну перева-
гу).

У загальному обсязі послуг можна виділи-
ти дві частини. Одна частина послуг призначе-
на для виробничого споживання галузями сфер
виробництва матеріальних благ та послуг (зв'я-
зок, транспорт, послуги матеріально-технічно-
го забезпечення і т. д.). Друга частина послуг,
що виробляються, призначена для кінцевого
споживання допоміжними господарствами,
тобто для невиробничого споживання [1, с.
140].

У залежності від характеру задоволення
сферу послуг можна поділити на дві. Перша

направлена на задоволення соціально-культур-
них, духовних, інтелектуальних потреб люди-
ни, підтримка її нормальної життєдіяльності.
Друга охоплює задоволення потреб в матері-
ально-побутовому обслуговуванні. Тобто пер-
ша група послуг створює умови для життєді-
яльності людей, а друга група впливає на задо-
волення духовних потреб і здоров'я населен-
ня, створюючи тим самим час для дозвілля [10,
с. 90].

На наш погляд, такий поділ послуг є досить
вдалим, оскільки задовольняє потреби населен-
ня в різних потребах. Така класифікація вклю-
чає наступні види послуг:

— житлово-комунальні послуги;
— послуги культури, відпочинку та спорту;
— послуги освіти, навчання та дошкільного

виховання;
— побутові послуги;
— медичні та санаторно-курортні послуги;
— послуги транспорту;
— послуги зв'язку.
Виходячи з суті трансформаційних процесів

в економіці України та враховуючи досвід за-
рубіжних країн із запровадженню Класифіка-
тора видів економічної діяльності, класифіка-
ція послуг здійснюється згідно з трьома най-
важливішими критеріями [8, с. 53]:

— згідно КВЕД (класифікатора видів еко-
номічної діяльності);

— за джерелом оплати послуг;
— за характером споживання та інституці-

ональної структури.
Згідно з КВЕД (класифікатора економічної

діяльності) всі послуги необхідно класифікува-
ти за видами економічної діяльності, який стан-
дартизований і уніфікований у відповідну сис-
тему, де кожний вид діяльності отримує свій
номер і приналежність до секції, а також до від-
повідного сектору економіки [6, с. 15].

Класифікація видів економічної діяльності
України (КВЕД), що гармонізована з Номенкла-
турою усіх видів економічної діяльності Євро-
пейського Союзу (NАСЕ), призначена для ство-
рення основи нової державної системи статис-
тики через класифікацію різних статистичних
одиниць за видами їх економічної діяльності. Ре-
зультатом цієї діяльності є продукція у вигляді
товарів та послуг, що класифікуються в ДКПП.

ДКПП включає, на відміну від загальносо-
юзного класифікатора, нові види послуг: по-
слуги з фінансового посередництва, послуги у
сфері державного управління і оборони, послу-
ги з нерухомістю, здавання під найм, послуги
домашньої прислуги, послуги екстериторіаль-
них організацій та органів [8, с. 57].
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Очевидно, що можуть бути різні підходи до
класифікації послуг. Найзагальніший підхід зап-
ропонував Лавлокк [12, с. 18]. Головне в цій кла-
сифікації на кого? (на що?) направлені послуги,
чи є вони відчутними чи ні. Така класифікація
послуг є основою у сфері нематеріального вироб-
ництва. Послуги, що надаються в процесі прода-
жу товарів, пов'язані з експлуатацією товару,
його ремонтом та передбачають наявність реаль-
ного об'єкта, мають відчутний характер. Харак-
теристика таких послуг показана в таблиці 2.

В.Д. Маркова класифікує послуги, вихо-
дячи з критерію їх відчутності [12, с. 19]. Та-
кож В.Д. Маркова виділяє п'ять видів послуг:

1) виробничі (обслуговування обладнання,
лізинг і т.д.);

2) розподільчі (торгівля, транспорт, зв'я-
зок);

3) професійні (банки, страхові, фінансові та
інші фірми);

4) споживчі (масові) послуги (пов'язані з
домашнім господарством);

5) громадські (телебачення, радіо, культура,
освіта).

Нематеріальні послуги (подорож, лікуван-
ня, стрижка та ін.) можна оцінити тільки після
їх отримання. При цьому важко підтримувати
постійний рівень обслуговування споживачів,
які користуються певною послугою.

В.Е. Комаров поділяє послуги на [4, с. 11]:
виробничі та особисті. Він також об'єднує по-
слуги в такі групи [4, с. 16]:

1. Соціально-культурні (охорона здоров'я,
культура).

2. Інтелектуальні послуги (наукова діяль-
ність, освіта, мистецтво).

3. Послуги пов'язані з побутовим обслуго-
вуванням населення (житлово-комунальні, по-
бутові, транспорт, зв'язок, відпочинок і ту-
ризм).

Перші дві групи задовольняють соціально-
культурні та інтелектуальні потреби людини.
Вони відіграють досить велике значення в жит-
тєдіяльності суспільства, оскільки виконують
певні функції в сфері споживання та прийма-
ють участь нагромадженні суспільного багат-
ства.

Третя група — це послуги, які задовольня-
ють побутові потреби населення. Тут необхід-
но відмітити той фактор, що саме в цій групі
найбільш повно задовольняються особисті по-
треби індивіда.

С.В. Жуков об'єднує всі послуги в наступні
групи [3, с. 119]:

1. Послуги, які пов'язані з розвитком і удос-
коналенням людського фактору (освіта, охо-
рона здоров'я, рекреація).

2. Послуги, які завершують або випереджа-
ють процес продуктивного виробництва, а та-
кож наступне споживання (торгівля, транс-
порт, зв'язок, фінанси, кредит, банківська
діяльність).

3. Послуги держави, які пов'язані з госпо-
дарським регулюванням і адміністративним
контролем.

4. Послуги, які пов'язані з нерухомістю.
Е.Г. Решетнікова подає дві групи послуг [5,

с. 80]:

№ 

з/п 
Основні види послуг Сфера послуг 

1 
Відчутні послуги, спрямовані на тіло 
людини 

Охорона здоров’я, кафе, ресторани, пасажирський транспорт, 
салони краси, перукарні, спортивні заклади та ін. 

2 
Відчутні послуги, спрямовані на товари та 
інші фізичні об’єкти 

Вантажний транспорт, ремонт і утримання устаткування, охорона, 
хімчистки, пральні та ін. 

3 
Невідчутні послуги, спрямовані на 
свідомість людини 

Освіта, навчанні, інформаційні послуги, музеї, театри, радіо- і 
телевізійне віщання та ін. 

4 
Невідчутні послуги з невідчутними 

активами 

Банки, юридичні і консультаційні послуги та ін. 

Таблиця 2. Класифікація послуг у залежності від спрямування

Таблиця 3. Класифікація послуг у залежності від призначення

№ 

з/п 
Види послуг Різновиди послуг 

1 

Ділові:  

а) виробничі 
ремонт і обслуговування обладнання, лізинг, 
факторинг і т.д. 

б) розподільчі торгівля, транспорт, зв’язок 

в) функціональні 
фінансові, банківські, маркетингові, рекламні, 
страхові і т.д. 

2 Соціальні: освіта, культура, радіо, телебачення, друк і т.д. 

3 

Особисті:  

а) споживчі організація відпочинку, комунальні послуги і т.д. 

б) індивідуальні медичні, психологічні, туристичні і т.д. 



31
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 17, 2014

1. Виробничі послуги:
— послуги, які обслуговують виробництво

(матеріально-технічне забезпечення, ремонт
обладнання, вантажний транспорт і зв'язок);

— послуги, які обслуговують населення (ко-
мунальні послуги, побутові послуги, торгівля,
пасажирський транспорт громадське харчуван-
ня).

2. Невиробничі послуги:
— особисті послуги;
— соціальні послуги;
— освітні послуги;
— послуги, які покращують побут;
— послуги, які пов'язані з розвитком фізич-

них і духовних потреб людини.
Л.В. Ткаченко подає наступну класифікацію

послуг (табл. 3) [12, с. 20].
Подібної класифікації дотримується Л.С.

Співак поділяючи всі послуги на дві великі гру-
пи: особисті послуги — освіта, охорона здоро-
в'я, побутові послуги і т. і. та ділові послуги —
послуги матеріальному і нематеріальному ви-
робництву. Що стосується особистих послуг,
то це традиційна сфера малого бізнесу, особ-
ливо побутові послуги.

Усі ці види послуг важливі компоненти
споживчого комплексу, тому від рівня їх роз-
витку в значній мірі залежить підвищення
рівня життя населення. Житлово-комунальні
послуги переважно платні, а тому безпосеред-
ньо впливають на збалансованість доходів і
витрат населення. Поряд із економічними дані
послуги виконують і ряд важливих соціальних
функцій.

Ділові послуги — це порівняно нова сфера
діяльності і саме тут в останній час особливо
яскраво проявляються винахідливість і фанта-
зія підприємців. Це обліково-бухгалтерські,
допомога в складанні фінансової звітності, в
організації виробництва, збуту, підбору і роз-
становки кадрів, їх навчання, розрахунок по-
датків, поштові відправлення. Існує безліч рек-
ламних агентств і юридичних консультацій,
копіювально-друкуючих бюро і навіть компанії
по знищенню документів.

О.І. Кочерга всі послугу, які надаються нині
в такі групи [5, с. 4]:

— послуги, які пов'язані з розподілом і об-
міном (торгівля, кредит, страхування);

— споживчі послуги (громадське харчуван-
ня, побутове обслуговування, житлово-кому-
нальне господарство, транспорт, зв'язок);

— соціально-культурні (охорона здоров'я,
фізкультура і спорт, соціальне забезпечення,
освіта, культура);

— послуги по охороні громадського поряд-
ку.

І.М. Євдокимова виділяє такі послуги [2, с.
8]:

— послуги для домашніх господарств;
— послуги для підприємств, установ, орга-

нізацій усіх галузей народного господарства;
— послуги для всього суспільства.
В.Н. Стаханов всю класифікацію послуг

групує за певними ознаками (табл. 4) [9, с. 7].
А.В. Сидорова класифікує послуги по гру-

повим ознакам [7, с. 13]:
1. За економічним змістом: нематеріальні,

матеріальні.
2. За призначенням: виробничі, невироб-

ничі.
3. За джерелами фінансування:
— платні, безкоштовні, пільгові;
— ринкові, неринкові.
4. За видами потреб:
— культурно-побутові, соціальні;
— громадські.
5. За характером споживання: особисті (ін-

дивідуальні), громадські (колективні).
6. За видами: побутові, транспорт, зв'язок,

житлово-комунальні, культура, спорт, охоро-
на здоров'я, туристичні, правові, фінансові.

7. За суб'єктами, які надають послуги: по-
слуги державних установ, послуги підпри-
ємств різних форм власності, послуги фізич-
них осіб.

Звичайно класифікацію послуг можна до-
повнювати і розвивати. Скажімо, послуги мож-
на класифікувати за ступенем контакту зі спо-
живачем, за ступенем регулювання законодав-

№ 

з/п 
Класифікаційні ознаки Види послуг 

1 Економічна природа Абсолютні, утилітарні 
2 Призначення Особисті, колективні 
3 Сфера розповсюдження Виробничі, невиробничі 
4 Степінь комерції Комерційні, некомерційні 
5 Форма організації Державні, недержавні 
6 Способи виробництва Чисті, змішані 
7 Рівень абстракції Ідеальні, реальні 
8 Легітимність  Легітимні, нелегітимні  
9 Екстерналізм   Громадські блага, приватні блага 

Таблиця 4. Класифікація послуг за певними класифікаційними ознаками
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чими та нормативними актами, за трудоміст-
кістю, за сегментами споживачів та за іншими
характеристиками.

ВИСНОВКИ, У ТОМУ ЧИСЛІ З НАУКОВОЮ
НОВИЗНОЮ, Й ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ДАНОМУ
НАПРЯМІ

Таким чином, за результатами досліджен-
ня можна зробити наступні висновки:

— суттєвою особливістю послуги є еконо-
мічна цінність, що робить її об'єктом комер-
ційної діяльності;

— на теоретичному рівні існують найваж-
ливіші характеристики послуг;

— класифікація послуг різноманітна, її
можна доповнювати і розвивати.
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