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Послуга як продукт праці задовольняє потреби споживачів, а
цінність послуги визначається професійними та особистісними
якостями особи, яка її надає. Саме це потребує детального та
обґрунтованого наукового підходу до якісних характеристик,
особливостей послуги у сфері обслуговування і насамперед
визначення послуги [1]. Зростання ролі ринку послуг у світовій
економіці пояснює підвищений інтерес учених до теоретичних і
практичних аспектів щодо економічної сутності послуги.
Вітчизняні та світові науковці дали змогу виявити такі підходи до визначення послуги за певними складниками [2–5]:
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1) змістовна і сутнісна характеристика; нематеріальні активи;
цінність дій; процес дій між споживачем і постачальником;
особлива споживча вартість; певна праця, сукупність робіт,
результат діяльності;
2) спрямованість; користь споживачу; вигода; задоволення
потреби через надання благ; забезпечення визначення переваг
для споживача; сприяння зміні стану особи;
3) взаємовідносини учасників сторін;
4) у конкретний час і у конкретному місці.
При формуванні підприємствами конкурентних переваг, слід
пам’ятати, що послуга за своєю сутністю є суб’єктивною оцінкою споживача, і саме це ускладнює можливість управляти процесом ціноутворення на підприємстві.
Цінність послуги, що створює підприємство, є основою його
прибутковості, джерелом формування конкурентних переваг,
тому має бути основою при побудові системи управління послугами, що надаються підприємствами, яку, на наш погляд, доцільно розглядати як сукупність взаємопов’язаних характеристик її складників.
Оскільки споживча цінність реалізується через товари та
послуги, що надає підприємство, які втілюють у собі функціональні та емоційні вигоди для споживача, необхідно оцінювати
поряд зі споживчою цінністю власних послуг, і споживчі витрати, пов’язані із використанням аналогічних послуг у конкурентів [6]. Передусім це забезпечить можливість підвищувати
споживчу цінність послуг, задовольняючи запити споживача
більш повно і з вищою якістю, ніж конкуренти.
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