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АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ
Індивідуальні побутові послуги за своїми властиво�

стями є досить неоднорідними. Тому в процесі їх досл�
ідження як об'єкту ціноутворення вони потребують пев�
ної класифікації, в першу чергу за ознаками, які визна�
чають особливості процесу їх ціноутворення. З цією
метою слід розглянути основні підходи до класифікації
послуг різними науковцями, які досить широко висвіт�
лені в сучасній літературі [1, с. 72—75; 4, с. 151—158; 2,
с. 55—60; 3, с. 10—12; 4, с. 182—183; 7, с. 37—43; 9, с.
24—26].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Індивідуальні побутові послуги за своїми властиво�

стями є досить неоднорідними. Тому в процесі їх досл�
ідження як об'єкту ціноутворення вони потребують пев�
ної класифікації, в першу чергу за ознаками, які визна�
чають особливості процесу їх ціноутворення. З цією
метою слід розглянути основні підходи до класифікації
послуг різними науковцями, які досить широко висвіт�
лені в сучасній літературі [1, с. 72—75; 4, с. 151—158; 2,
с. 55—60; 3, с. 10—12; 4, с. 182—183; 7, с. 37—43; 9, с.
24—26].

Мета досліджень — розробка класифікації індиві�
дуальних послуг як теоретичного обгрунтування ефек�
тивної системи ціноутворення.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Серед класифікаційних ознак, що пропонуються

сучасними економістами для класифікації послуг,
найбільш поширеною є їх види (або призначення). Слід
погодитись із пріоритетом цієї класифікаційної озна�
ки, що широко використовується в менеджменті і мар�
кетингу послуг. За пропозицією більшості науковців в
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основу такої класифікації має бути покладений класи�
фікатор видів послуг, що діє у відповідній країні [3, с.
10—11; 4, с. 151]. В Україні за цією класифікаційною оз�
накою індивідуальні побутові послуги відповідно мають
бути розподілені згідно із Національним класифікато�
ром.

Деякі економісти, зокрема К. Лавлок та О.В. Пащук
пропонують розділяти послуги за сегментами спожи�
вачів, виділяючи при цьому послуги особистого та сімей�
ного характеру [1, с. 73; 8, с. 38]. Вважається, що така
класифікаційна ознака може бути використана і стосов�
но індивідуальних побутових послуг. Але розподіл цих
послуг за визначеною класифікаційною ознакою лише
на особисті та сімейні недостатній, бо вони надаються
не тільки населенню, а й підприємствам торгівлі, транс�
порту та деяким іншим (що передбачено діючим Класи�
фікатором). Тому, за цією класифікаційною ознакою
пропонується виділяти три види індивідуальних побу�
тових послуг — особисті, сімейні та корпоративні.

Однією з ознак, що виділяють окремі економісти в
процесі класифікації послуг, визначається інтенсивність
(або періодичність) попиту на них [1, с. 72—73; 8, с. 38].
За цією ознакою всі види послуг пропонується поділя�
ти на повсякденні (що мають високу інтенсивність по�
питу) та періодичні (потреба в яких не носить регуляр�
ного характеру). Цей підхід може біти розповсюджено
і на класифікацію індивідуальних побутових послуг.
Значна кількість науковців при класифікації послуг вва�
жає за необхідне використовувати і таку класифікацій�
ну ознаку, як ступінь участі клієнта або ступінь контак�
ту із споживачем. Такий підхід до класифікації послуг
пропонують, зокрема І.В. Новікова [6, с. 7], О.В. Пащук
[8, с. 39—40], К. Лавлок [1, с. 75] та деякі інші, поділяю�
чи їх при цьому на такі, що виконуються у присутності
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або без присутності клієнта. Не заперечуючи важливості
такої ознаки, пропонується розділяти за нею індивіду�
альні побутові послуги на наступні три види: послуги,
що виконуються клієнтом на основі самообслуговуван�
ня під наглядом персоналу сервісного підприємства (на�
приклад, використання автоматів для прання); послуги,
що виконуються персоналом при безпосередній участі
клієнта (наприклад, послуг перукарів) та послуги, що
виконуються персоналом без присутності клієнта (на�
приклад, прання білизни, чищення одягу).

Цікавою є пропозиція О.В. Пащука, який поділяє
послуги за такою класифікаційною ознакою, як їх елі�
тарність [8, с. 38]. Ця ознака дозволяє застосовувати
диференційоване ціноутворення за окремими сегмента�
ми індивідуальних побутових послуг. За цією ознакою
послуги слід поділяти на звичайного рівня виконання та
елітарного рівня виконання (за рівнем сервісу та квалі�
фікації виконавців).

В літературі можна зустріти й інші пропозиції щодо
класифікаційних ознак послуг, але з іншої точки зору
вони не здійснюють певного впливу на процес ціноут�
ворення. До таких пропозицій можна віднести пропо�
нований І.В. Новіковою поділ послуг за формами влас�
ності суб'єктів господарювання на "послуги приватних
та суспільних підприємств" [6, с. 7]; підхід М.А. Ніко�
лаєвої та В.Е. Ніколайчука щодо виділення "платних та
безоплатних послуг" [4, с. 151—153; 5, с. 60], (безоплатні
послуги взагалі не є об'єктом ціноутворення); класифі�
кацію послуг Л.В. Ткаченко за спрямованістю дії, що
поділяє їх на такі, що "направлені на тіло людини, на
свідомість людини, на інші фізичні об'єкти, на інші не�
відчутні об'єкти" [9, с. 25], тому, що ця спрямованість
лише дублює види послуг за їх Класифікатором; підхід
О.В. Пащука щодо розподілу послуг "за ступенем регу�
лювання законодавчими та виконавчими актами" [8, с.
38] та деякі інші.

До системи розглянутих вище класифікаційних оз�
нак індивідуальних побутових послуг пропонується вве�
сти ще дві ознаки, які на наш погляд, дозволяють більш
диференційовано здійснювати процес ціноутворення.
Запропонована класифікація індивідуальних побутових
послуг за визначеними класифікаційними ознаками на�
ведена в табл. 1.

Одну з таких класифікаційних ознак пропонується
визначити як "ступінь стандартизації параметрів послу�
ги що надається". За такою ознакою індивідуальні по�
бутові послуги мають поділятись на повністю стандар�

тизовані (наприклад, послуги з парку�
вання автомобілів, прання білизни);
стандартизовані з певним колом пара�
метрів індивідуального вибору (на�
приклад, послуги саун, соляріїв) та
виключно за індивідуальним вибором
параметрів (наприклад, послуги перу�
карів, салонів краси).

Іншу з таких класифікаційних оз�
нак пропонується визначити як "місце
надання послуги". За цією ознакою
пропонується виділяти послуги, що
надаються в пунктах (підприємствах)
сервісу, та послуги, що надаються на
дому у клієнтів. Таким чином, для кла�
сифікації індивідуальних побутових
послуг як об'єкту ціноутворення про�
понується використовувати наступну
систему класифікаційних ознак.

Отже, для класифікації індивіду�
альних побутових послуг як об'єкту
ціноутворення пропонується викорис�
товувати таку систему класифікацій�
них ознак:

1. Види послуг за призначенням та
національним класифікатором.

2. Сегменти споживачів послуг.
3. Інтенсивність (періодичність) попиту на послуги.
4. Ступінь участі клієнта у процесі виконання послуги.
5. Рівень елітарності послуги.
6. Ступінь стандартизації параметрів наданої послуги.
7. Місце надання послуги.

ВИСНОВКИ
Ціна індивідуальних побутових послуг є складним

економічним поняттям, в якому фокусуються всі ос�
новні питання їх виробництва і реалізації. Вона визна�
чає рівень прибутку від комерційної діяльності
підприємств цієї сфери послуг, впливає на обсяг попи�
ту клієнтів, формує їх очікування відносно якості по�
слуг. Виходячи з цього, побудова ефективної системи
управління ціноутворенням у підприємствах сфери інди�
відуальних побутових послуг в цілому і його стратегіч�
ного аспекту зокрема має базуватись на теоретичних
положеннях, що визначають сутність та особливості
ціни цих послуг.
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Класифікаційна ознака Вид індивідуальних побутових послуг за класифікаційною ознакою 
1. Вид послуг за 
призначенням  

Види послуг за призначенням встановлюються згідно із їх 
Національним класифікатором 

2. Сегмент споживачів 
послуг 

Послуги, що призначені для особистого споживання 
Послуги, що призначені для сімейного споживання 
Послуги, що призначені для корпоративного споживання 

3. Інтенсивність 
(періодичність) попиту 
на послуги 

Повсякденні послуги, що характеризуються регулярним попитом 
Періодичні послуги, що характеризуються нерегулярним попитом 

4. Ступінь участі клієнта 
у процесі виконання 
послуг 

Послуги, що виконуються клієнтом на основі самообслуговування 
під наглядом персоналу сервісного підприємства 
Послуги, що виконуються персоналом сервісного підприємства 
при безпосередній участі клієнта 
Послуги, що виконуються персоналом сервісного підприємства без 
присутності клієнта 

5. Рівень елітарності 
послуги (за рівнем 
сервісу та кваліфікації 
виконавців) 

Послуги звичайного рівня виконання 
Послуги елітарного рівня виконання 

6. Ступінь стандартизації 
параметрів наданої 
послуги 

Послуги повністю стандартизовані 
Стандартизовані послуги з певним колом параметрів 
індивідуального вибору 
Послуги за виключно індивідуальним вибором параметрів  

7. Місце надання послуг Послуги, що надаються в пунктах (підприємствах) сервісу 
Послуги, що надаються на дому у клієнтів 

Таблиця 1. Класифікація індивідуальних побутових послуг як об'єкт
ціноутворення


