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ECONOMIC SUMMARY, CLASSIFICATION AND MAIN TYPES OF SERVICES

Метою статті є здійснення дослідження економічної сутності послуг, класифікації послуг та основних видів
продуктів сфери послуг.
У процесі дослідження використовувались: загальнонаукові методи, зокрема: методи теоретичного уза;
гальнення — для дослідження теоретичних основ, характеристик та ознак дефініції "послуга", визначення ос;
новних параметрів, що характеризують послугу, а також набули поширення у різних визначеннях цієї кате;
горії; системний підхід — для обгрунтування та формування власного визначення дефініції "послуга", класи;
фікації послуг за об'єктами їх здійснення.
Обгрунтовано причини складності визначення поняття послуги та основні параметри, що характеризу;
ють послугу, власне визначення дефініції "послуга".
Наукова новизна полягає у визначенні основних параметрів, що характеризують послугу, а також набули
поширення у різних визначеннях обраної категорії, розробці авторського визначення дефініції "послуга",
здійсненні класифікації послуг за об'єктами їх здійснення.
Отримані результати дослідження направлені на забезпечення удосконалення засад управління діяльні;
стю підприємств сфери послуг та забезпечення виского рівня конкуреноспроможності та ефективності.
The purpose of the article is to study the economic nature of services, the classification of services and the main
products of the service industry. The urgency and necessity of comprehensive consideration and exploration of services
is due to the fact that the service sector is one of the most dynamic and significant areas of economic activity, both for
Ukraine and most of the world, and according to the classification of services developed by the World Trade
Organization and contained in In the General Agreement on Trade in Services, the number of services in general exceeds
the mark of 600 species. Yes, it is essential for the domestic economy and, over time, its importance is steadily increasing.
The largest share of services is also in the structure of gross domestic product of many developed countries, where it
sometimes reaches 70%. Until the introduction of market conditions for the functioning of the economy, the service
sector was not a priority for the domestic government, which resulted in the lack of conditions in Ukraine for the
normal functioning of this sector, which significantly impeded its development. A radical change in the situation
began with the formation of market relations in Ukraine, which led to a significant increase in the domestic service
sector.
In the course of the research were used: general scientific methods, in particular: methods of theoretical
generalization — to study the theoretical bases, characteristics and features of the definition of "services", to determine
the basic parameters that characterize the service, as well as to become widespread in various definitions of this
category; systematic approach — to justify and formulate your own definition of "services", to classify services by
objects of their implementation.
The reasons for the complexity of defining the concept of service and the basic parameters that characterize the
service, its own definition of the definition of "service" are substantiated.
The scientific novelty is to determine the basic parameters that characterize the service, as well as to become
widespread in various definitions of this category, to develop the author's definition of the definition of "services", to
carry out the classification of services by the objects of their implementation.
The results of the study are aimed at ensuring improvement of the principles of management of activity of the
enterprises of the service sector and ensuring a high level of competitiveness and efficiency.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Актуальність та необхідність всебічного розгляду та
дослідження послуг викликана тим, що сфера послуг є
однією з найбільш динамічних та найбільш вагомих сфер
економічної діяльності як для України, так і для більшості
країн світу, а за класифікацією послуг, що розроблена
Світовою організацією торгівлі і міститься в Генеральній
угоді про торгівлю послугами, кількість послуг взагалі
перевищує відмітку у 600 видів. Так, вона має суттєве зна
чення для вітчизняної економіки і з часом її значимість
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постійно збільшується. Найбільшою частка послуг є і у
структурі валового внутрішнього продукту багатьох роз
винених країни, де вона інколи досягає 70%. До часу зап
ровадження ринкових умов функціонування економіки
сфера послуг не була пріоритетною для вітчизняного уря
ду, внаслідок чого в Україні були відсутні умови для нор
мального функціонування цієї сфери, що суттєво стри
мувало її розвиток. Докорінна зміна ситуації розпоча
лась з часу формування в Україні ринкових відносин, що
спричинило значне зростання вітчизняної сфери послуг.
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Такий значний розвиток сфери послуг, який спосте
рігається в світі в останні роки спричинений цілим пере
ліком різноманітних факторів, серед яких основними є:
— державна політика спрямована на мінімізацію та
послаблення державного втручання в регулювання еко
номіки та діяльність суб'єктів господарювання, в тому
числі шляхом приватизації відповідних підприємств та
усунення різноманітних обмежень та бар'єрів в діяль
ності підприємств, що займаються наданням послуг на
селенню тощо;
— зміни в пріоритетах просування та ведення бізне
су з цілеспрямованим посиленням сервісної складової
в діяльності підприємств та підвищенням якості послуг,
що надаються, для розширення кола потенційних спо
живачів та збільшення їх прихильності до підприємства;
— зміни вподобань та пріоритетів безпосередньо у
самих споживачів товарів та послуг, на задоволення
яких орієнтуються підприємства;
— поява нових нетрадиційних видів послуг, внаслі
док розвитку інформаційних, комп'ютерних і телекому
нікаційних технологій, активне залучення споживачів до
переваг, які надає мережа Інтернет;
— подальша глобалізація світової економіки, в тому
числі розширення діяльності транснаціональних корпо
рацій, які здійснюють свою діяльність у сфері послуг.
З огляду на вищевикладене дослідження економіч
ної сутності, класифікації та основних видів продуктів
сфери послуг є вкрай важливим для подальшого удос
коналення засад та механізмів управління діяльністю
підприємств сфери послуг.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питаннями дослідження економічної сутності по
слуг та їх особливостей займались такі науковці, як
Л. Беррі, К. Гронроус, Д. Коуел, В. Апопій, О. Азарян,
Н. Іванов, І. Бухтерева,— В. Воронкова, С. Гавриленко,
П. Зав'ялов, В. Димидов, Р. Кирилович, О. Любіцева,
В. Прищепенко, О. Пащук, О. Решетняк тощо. Класи
фікації послуг присвячено дослідження А. Грязнової,
А. Горна, Є. Жильцова, М. Іванова, М.Ф. Котлера, К. Лав
лока, А. Мельник, В. Рутгайзера, Л. Соловйової, Т. Со
фіної, Т. Хілла, А. Челенкова та інших.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є здійснення дослідження економіч
ної сутності, класифікації та основних видів продуктів
сфери послуг.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Дефініція "послуга", як і самі послуги, відомі людству
з давніх давен, однак серед науковців так і не вироблене
єдине універсальне загальноприйняте визначення, яке б
задовольняло хоча б більшість з них. За твердженням
Н. Миронової до факторів, що стали причиною склад
ності визначення поняття послуги, слід віднести:
— до послуг відносяться усі економічні блага, які
неможна віднести до промислового виробництва або
сільського господарства;
— до послуг відносяться чисельні й різносторонні
дії, направлені на різні об'єкти;
— усі види послуг офіційною статистикою відно
сяться до одного класу економічних благ;
— послуга — гнучкий об'єкт, межі якого легко змі
нюються [1].
На нашу думку, додатковими факторами цього мо
жуть також бути: поперше, сама дефініція є багато
гранною і, отже, може розглядатись з різних точок зору
(наприклад, економічної, соціальної та інші); подруге,
має місце різноманітність сфер дослідження науковців,
рівень комплексності здійснюваних досліджень, особ
ливості питань та завдань самих досліджень, що також
може обмежувати саме поняття. Сферу послуг утворю
ють різноманітні і різнорідні галузі діяльності, які ство
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рюють матеріальні та нематеріальні послуги, що дає
підстави стверджувати про неї як про сукупність еко
номічно неоднорідних ринкових сегментів, тобто як
цілісну систему, складниками якої є різні види послуг,
які потрібні населенню та суспільству для нормальної
життєдіяльності загалом та для задоволення потреб
кожної людини зокрема [2, с. 26].
Як результат, серед основних параметрів, що харак
теризують послугу, а також набули поширення у різних
визначеннях даної категорії, які були розроблені вітчиз
няними та зарубіжними науковцями, можна виділити такі:
— послуга як процес, певного роду діяльність, що
пов'язано з характером споживання послуг: послуги
споживаються в процесі їх надання;
— за її специфічними особливостями, які розгляда
ються в якості парадигми маркетингу послуг, але їх пе
релік не є постійним і може включати від однієї до вось
ми характеристик, водночас "нематеріальність" і "нез
бережність" використовуються найбільш часто;
— за метою та підсумком її надання, як мета послу
ги розглядається задоволення потреби, а як підсумок її
надання — результат, який не має матеріального про
яву, пов'язаний зі зміною стану клієнта або приналеж
ної йому власності (товару);
— за об'єктами впливу — об'єктами впливу послуги
виступають людина, суспільство загалом, товари;
— за видом впливу на об'єкт: вплив на об'єкт
здійснює як жива, так і матеріалізована праця;
— за сферою застосування: від невиробничої сфери
до різних галузей суспільного господарства, в тому числі
в матеріальному виробництві.
Більшість науковців вважають послугу такою ж еконо
мічною категорією як і товар, який від інших товарів
відрізняє те, що його товарна форма є результатом корис
них властивостей тієї праці, яку витрачено на надання цих
послуг. Проте поняття послуги є більш широким і включає
в себе різноманітні види діяльності. Тому стверджувати, що
вартість послуги полягає тільки в праці, яку витрачено на її
виробництво не є вірним. Існує ряд послуг матеріального
характеру, які при наданні не обмежуються фізичною пра
цею обслуговуючого персоналу, в процесі обслуговування
можуть бути задіяні обладнання, інструменти, матеріали,
електроенергія, інші види енергії тощо. Все це входить у
вартість послуги, а отже, має пряме відношення до кінце
вого корисного ефекту від самої послуги [3].
Водночас на думку ряду науковців, послуга не є то
варом, і, як наполягає Л. Ткаченко, базовими відмін
ностями послуги від товару є такі:
1. Невідчутність — послугу неможливо продемон
струвати, спробувати, відчути до моменту безпосеред
нього придбання.
2. Нерозривність виробництва і споживання: у сфері
послуг виробництво і споживання послуги поєднані в
один процес і відбуваються одночасно.
3. Мінливість якості послуг проявляється в тому, що
якість послуги може сильно відрізнятися під впливом
багатьох суб'єктивних та об'єктивних факторів.
4. Нездатність до зберігання проявляється в тому,
що послуги неможливо виробити завчасно, а спожива
ти в міру необхідності або можливості [4, с. 45].
На нашу думку, послуга є товаром, але товаром спе
цифічним, з певними, притаманними лише йому особ
ливостями та характеристиками, а ті що перераховані
вище є одними з них. Загалом вважаємо, що до основ
них, ознак послуги необхідно віднести такі:
1) послуга не має чітко вираженого матеріального
характеру;
2) має місце спрямованість послуги на досягнення
певного ефекту або результату;
3) послуга є невіддільною від джерела, яким вона
надається — це стосується і виконавця, і процесу на
дання послуги;
4) послуга має миттєву споживність, що її отримує
споживач послуги;
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5) якість будьякої послуги має нестійкий, мінливий
характер;
6) будьяка послуга здійснюється задля виконання
певного завдання чи мети її отримувача;
7) послуга завжди має визначений характер і є ре
зультатом певної дії, того хто її надає.
Все це знайшло відображення і безпосередньо на
ринку сфери послуг, серед основних особливостей яко
го виділяються такі:
— невизначеність послуг ставить споживача послуг у
незручне положення, адже надання послуг, змушує її ви
робника мати певні знання, уміння, володіти майстерністю;
— у разі надання послуг, складно порівняти через кон
куренцію, дві або більше конкуруючі пропозиції: можна
лише зіставляти очікування і реальне отримання вигоди;
— інертність споживача — чинник, який забезпечує
повторення "придбання" послуги;
— потужній рівень чутливості до змін на ринку: це
пояснюється неможливістю зберігання і трансформу
вання послуг;
— організаційну особливість виробництва послуг, де
виробниками послуг виступають (в основному) малі та
середні виробники, оскільки володіють мобільністю та
гнучкістю у конкуруючому середовищі;
— специфіка перебігу надання послуг, яка пов'язана
з особистими контактами спожива і виробника послуг, а
це в свою чергу збільшує вимоги до культури обслугову
вання, професійної підготовки та етики відносин [5].
Що стосується дефініції "послуга", то за результатами
ж здійсненого вище аналізу сутності дефініції "послуга",
нами було розроблено власне визначення дефініції "послу
га". Таким чином, послуга — це специфічний товар, який
утворюється внаслідок економічної діяльності, як певні ви
годи, блага та інші користі, що їх отримує споживач.
Зупинимось тепер більш детально на класифікації
послуг. За результатами здійсненого нами аналізу, всі
класифікації за об'єктами їх здійснення можна поділи
ти на три великі групи:
1. Класифікації, що надаються міжнародними органі
заціями і спрямовані на виконання конкретних завдань:
класифікації — Світової організації торгівлі, Світового
банку, Організації економічного співробітництва та роз
витку, Міжнародного валютного фонду тощо.
2. Класифікації, що надаються різноманітними на
ціональними і міждержавними організаціями, наприк
лад, для макроекономічного аналізу і міжнародних по
рівнянь: Класифікація видів економічної діяльності Ста
тистичної Комісії Європейського Союзу і Міжнародна
стандартна галузева класифікація видів економічної
діяльності Організації Об'єднаних Націй (ISIC).
3. Класифікації, що надаються фахівцями наукової
сфери в межах здійснюваних ними досліджень, а також
класифікації в законодавчих та нормативноправових
актах країн.
З першої групи найбільш вживаною є класифікація
Світової організації торгівлі. За цією класифікацією, що
міститься в Генеральній угоді про торгівлю послугами
Світової організацією торгівлі, усі послуги класифіко
вано на 12 секторів:
— ділові послуги;
— послуги у сфері зв'язку й аудіовізуальні послуги;
— будівельні та пов'язані з ними інженерні послуги;
— дистриб'юторські послуги;
— послуги у сфері освіти;
— послуги, пов'язані з захистом навколишнього се
редовища;
— фінансові послуги;
— послуги у сфері охорони здоров'я і соціального
забезпечення;
— туризм і послуги, пов'язані з подорожами, послу
ги з організації дозвілля, культурних і спортивних за
ходів (крім аудіовізуальних послуг);
— транспортні послуги;
— інші послуги.
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Кожен сектор в Генеральній угоді про торгівлю до
датково поділяється на підсектори (всього 155) [6].
Трохи іншу класифікацію послуг пропонує Світо
вий Банк, який в свої класифікації робить акцент на русі
факторів виробництва:
— факторні послуги (factor services) — платежі, які
виникають у зв'язку з міжнародним рухом факторів ви
робництва, передусім із капіталом та робочою силою
(доходи чи інвестиції, роялті та ліцензійні платежі, за
робітна плата, сплачена нерезидентам);
— нефакторні послуги (nonfactor services) — послу
ги, не пов'язані з рухом факторів виробництва (транс
порт, туризм, інші нефінансові послуги).
За класифікацією Організації економічного співро
бітництва та розвитку класифікує послуги поділяються
на такі групи:
1) дистрибутивні послуги — характеризуються тим, що
є пов'язаними з розповсюдженням товарів та інформації
чи переміщенням осіб. Частина таких послуг призначена
для безпосереднього споживання (індивідуального чи гру
пового), однак більшість виконує посередницькі функції
на шляху руху продукції до споживача (роздрібна торгів
ля) та у виробничому процесі (транспортні послуги);
2) особисті послуги — характеризуються тим, що спря
мовані на задоволення індивідуальних потреб певної осо
би, наприклад, послуги готелів і ресторанів, послуги у
сфері відпочинку та розваг, перукарські й інші послуги;
3) виробничі послуги — характеризуються тим, що
пов'язані безпосередньо з процесом матеріального ви
робництва та призначені для відповідних суб'єктів гос
подарювання, в тому числі домогосподарств. До цієї
групи належать: фінансове посередництво, операції з
нерухомістю, найм машин і устаткування, консуль
таційні послуги у сфері інформатизації, технічний кон
троль, реклама і т.п.;
4) соціальні послуги — характеризуються тим, що це
безпосередньо неринкові послуги, які спрямовані на задо
волення різноманітних особистих та суспільних потреб
людей, зокрема, послуги, пов'язані з державним управлін
ням і соціальним страхуванням, охороною здоров'я та соц
іальною допомогою, послуги у сфері освіти та культури [7].
Державна статистика США користується північно
американською класифікаційною статистичною систе
мою, в якій окремо виділено підсектор ділових та про
фесійних послуг у загальній структурі сектору послуг.
До цього підсектору відносяться:
— професійні, наукові та технічні послуги;
— послуги управління компаніями (менеджмент);
— допоміжні, супровідні послуги, управління відхо
дами та санацію [8].
За Класифікацією зовнішньоекономічних послуг, що
затверджена Наказом Державної служба статистики Ук
раїни від 27.02.2013— № 69, виділяються таки групи послуг:
— послуги з переробки матеріальних ресурсів —
уключають обробку, складання, маркування й упаков
ку, що здійснюються підприємствами, які не є власни
ками товарів;
— послуги з ремонту та технічного обслуговуван
ня, що не віднесені до інших категорій — уключають
роботи з технічного обслуговування і ремонту, здійсню
вані резидентами стосовно до товарів, що перебувають
у власності нерезидентів (і навпаки);
— транспортні послуги — охоплюють процес пере
везення людей та предметів із одного місця в інше, а та
кож суміжні супутні та допоміжні послуги та здавання
в оренду (фрахт) транспортних засобів з екіпажем;
— послуги, пов'язані з подорожами — охоплюють
товари і послуги, придбані в країні відвідування нере
зидентами цієї країни для власного споживання або
подальшої передачі третій особі;
— послуги з будівництва — охоплюють створення,
відновлення, ремонт, продовження терміну експлуатації
капітальних активів або управління такими капітальни
ми активами у вигляді будівель, інженернотехнічного
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благоустрою земельних ділянок та інших будівельних
об'єктів, якот: дороги, мости та греблі;
— послуги зі страхування — охоплюють здійснення
страховими компаніями — резидентами різних видів
страхування для нерезидентів і навпаки;
— послуги, пов'язані з фінансовою діяльністю, —
охоплюють послуги, які звичайно надаються банками
та іншими фінансовими посередниками і допоміжними
організаціями;
— роялті та інші послуги, пов'язані з використанням
інтелектуальної власності, — охоплюють продукти інте
лектуальної власності, які уключають: збори за викори
стання прав власності, наприклад патентів, товарних
знаків, авторських прав, промислових процесів та кон
структорських розробок, торгових секретів і франшиз,
права на які виникають у результаті наукових досліджень
і дослідноконструкторських розробок, а також у ре
зультаті маркетингу; платежі за ліцензії та інше;
— послуги у сфері телекомунікації, комп'ютерні та
інформаційні послуги — визначаються з точки зору ха
рактеру послуги, а не методу доставки;
— ділові послуги — уключають послуги у сфері
наукових досліджень і розробок, професійні послуги та
послуги консультування з питань управління та технічні
послуги, пов'язані з торгівлею, та інші ділові послуги [9].
Що стосується класифікації послуг у науковій
сфері, то тут також відсутня єдина позиція. Так, К. Лав
локом запропонована класифікація послуг за такими
критеріями: за ступенем відчутності послуг і об'єктом,
на який спрямовані ці послуги:
— відчутні дії, спрямовані на тіло людини — до них
науковець відносить охорону здоров'я, пасажирський
транспорт, салони краси і перукарні, спортивні заклади,
ресторани і кафе тощо;
— відчутні дії, спрямовані на товари та інші фізичні
об'єкти, — до них науковець відносить вантажний транс
порт, ремонт і утримання устаткування, охорона,
підтримання чистоти і порядку, пральні, хімчистки, ве
теринарні послуги тощо;
— невідчутні дії, спрямовані на свідомість людини,
— до них науковець відносить освіту, радіо, телевізійне
віщання, інформаційні послуги, театри, музеї тощо;
— невідчутні дії з невідчутними активами — до них
науковець відносить Банки, юридичні і консультаційні
послуги тощо [10].
Дещо подібну класифікацію послуг пропонують
Р. Стерн з Б. Хоекманом та Г. Семпсон і Р. Снейпом:
— відокремлені послуги, які не потребують руху
виробників та споживачів (наприклад, послуги, утілені
в товарах: книги, диски і т.п. або послуги, якими торгу
ють в електронний спосіб);
— переміщення виробника до споживача (певні види
консультування);
— переміщення споживача до виробника (наприк
лад туризм);
— невідокремлені послуги, де постачальники та спо
живачі послуг переміщуються дотретьої країни (на
приклад, надання послуг із проведення світових спор
тивних чемпіонатів) [11; 12].
Заслуговує на увагу класифікація розроблена
Т. Софіної, в основі якої лежить роль послуг у суспіль
ному відтворенні:
— послуги першого рівня, де економічні відносини
характеризуються домінуючим внеском людського фак
тора та високим ступенем персоналізації ефекту праці,
першорядною значимістю креативної складової (наука
й освіта, інформаційне обслуговування, культура і мис
тецтво, охорона здоров'я, включаючи фізичну культу
ру і спорт, рекреаційні, ділові й інші послуги);
— послуги другого рівня, яким притаманна вищий
ступінь опосередковуваних елементів об'єктивованого
характеру та які базуються на меншій інтерактивній
взаємодії виробника і споживача (побутові послуги, те
лекомунікаційне обслуговування, транспорт, послуги
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фінансовокредитної сфери і страхування, послуги жит
ловокомунального господарства, громадського харчу
вання та торгівлі й ін.) [13, с. 104—114].
Більш широкий перелік критеріїв до класифікації
послуг пропонується Я. Остафійчуком, яку автор вивів
на основі узагальнення численних підходів до класифі
кації послуг:
— товарна форма / ступінь матеріальності (відчут
ності) результату (можна виділити матеріальні; частко
во матеріальні; нематеріальні або "чисті" послуги);
— склад послуги (одиничні; складаються із декіль
кох одиничних послуг; комплексні (багатокомпонентні)
послуги);
— міра контакту виробника та споживача (потре
бують безпосередньої присутності споживача; можли
ве використання різної технології надання послуги; не
потребують присутності споживача);
— об'єкт впливу обслуговуючої діяльності (направ
лені на свідомість; направлені на людину; направлені на
фізичні об'єкти; пов'язані з обробкою інформації);
— характер вкладу у задоволення потреби спожи
вача послуги (основні; допоміжні; підтримуючі
(сервісні); інфраструктурні);
— рівень масовості обслуговування (індивідуальний
клієнт; колективний клієнт; корпоративний клієнт);
— рівень стандартизації послуги (унікальні; нестан
дартизовані; частково стандартизовані; стандартизо
вані);
— рівень залучення споживача у процес виробниц
тва (відчутні дії, що впливають безпосередньо на спо
живача; відчутні дії, що впливають на майно спожива
ча; невідчутні дії, направлені безпосередньо на спожи
вача; невідчутні дії, направлені безпосередньо на майно
споживача);
— сфера надання послуг (ділові або бізнеспослу
ги; споживчі; соціальні);
— міра добровільності обслуговування (добровільні;
меріторні; нав'язані);
— цільові настанови на прибутковість (мають за мету
максимізацію прибутку; припускають одержання при
бутку, однак націлені на вирішення соціальних проблем;
націлені виключно на вирішення соціальних проблем);
— участь держави у фінансуванні (бюджетні;
змішані; позабюджетне фінансування);
— ступінь соціальної значимості (з сильно вираже
ною соціальною значимістю; з середнім ступенем соці
альної значимості; не значимі з точки зору суспільної
корисності) [14].
Запропонована Я. Остафійчуком класифікація вик
ликає зацікавленість, але переважно з наукової, дослі
дницької точки зору, адже з практичної точки зору вона
не є дієвою і доволі складною для підприємців. На від
міну від неї, систематизована класифікація послуг
К. Антонюка є дієвою та більш прикладною. К. Анто
нюк виділяє такі класифікаційні критерії з відповідни
ми їм видами послуг:
— за галузевими напрямами: фінансові; зв'язку; бу
дівельні та проектноконструкторські; науководослідні
та дослідноконструкторські; транспортні; професійні
та ділові (юридичні, медичні тощо); комерційні; турис
тичні; аудіовізуальні;
— за характером спрямування послуг: споживчі,
соціальні, виробничі, розподільчі;
— за національними ознаками: послуги для внут
рішнього споживання та міжнародні послуги;
— за зв'язком із торгівлею та рухом капіталів:
— послуги, пов'язані з торгівлею (транспортні, тех
нічне обслуговування, страхування та ін.);
— послуги, пов'язані з інвестиціями та виробничою
кооперацією (передавання технологій, готельні, про
фесійні та ін.);
— послуги, пов'язані і з інвестиціями, і з виробни
чою кооперацією та торгівлею (зв'язок, будівництво, об
слуговування виробничого обладнання);
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— послуги автономного характеру (інформаційні,
особисті, культурні, рекреаційні та ін.);
— за пов'язаністю із виробничими факторами: фак
торні послуги (будівництво, інжиніринг, передача тех
нологій), нефакторні послуги (транспортні, фінансові,
туристичні, інші, не пов'язані із виробничим процесом);
— за природою дій послуг: відчутні (будівельні,
транспортні, інжинірингові), невловимі (зв'язок, теле
комунікації, освіта);
— за характером переміщення виробника й спожи
вача:
— послуга пропонується на території її споживання;
— послуга споживається за кордоном, що визначає
переміщення її споживача;
— послуга пропонується й на території її споживан
ня, й за кордоном;
— послуга не переміщується з країни в країну;
— за законністю послуги: легальні, напівлегальні та
нелегальні [15].
Слід звернути увагу, що в даних класифікаціях не
враховується класифікація електронних послуг, незва
жаючи на їх значне поширення та подальше збільшен
ня, ні за видами електронного подання, за сферою діяль
ності, за суб'єктом видання, за споживачами, за місцем
отримання з точки зору клієнта та з точки зору залу
чення в електронний сервіc та іншими особливостями.
На нашу думку, правильним є виділення видів або
класів послуг, які відрізняються одне від одного за певни
ми суттєвими ознаками, водночас, у середині вони мають
відповідати певним характеристикам, потребам, можли
востям. Види або класи необхідно виділяти залежно від
потреб, які мають місце або завдання, на виконання яких
така класифікація розробляється та запроваджується.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
У роботі досліджено та узагальнено теоретичні осно
ви, характеристики та ознаки дефініції "послуга", визна
чено основні параметри, що характеризують послугу, а
також набули поширення у різних визначеннях даної ка
тегорії. Здійснений нами аналіз економічної сутності по
слуг, класифікації послуг та основних видів продуктів
сфери послуг дозволив розробити власне визначення
дефініції "послуга": послуга — це специфічний товар, який
утворюється внаслідок економічної діяльності, у вигляді
певних вигід, благ та іншої користі, що їх отримує спожи
вач. Додатково в роботі розглянуто поширені класифікації
послуг та їх особливості, а також розроблено власну кла
сифікацію послуг за об'єктами їх здійснення.
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