
Проектування та обладнання  

УРОК №1 Характеристика перукарських салонів 

В даний час ринок перукарських послуг представлений перукарнями, салонами краси, 

студіями краси та іншими недержавними підприємствами. Висока привабливість сфери 

перукарських послуг в порівнянні з іншими видами підприємницької діяльності. 

Підприємці досить охоче відкривають перукарські навіть в самих віддалених 

мікрорайонах міста. Це обумовлено тим, що перукарські та косметичні послуги - одні з 

найбільш рентабельних у сфері побутового обслуговування.  

Перукарня - це підприємство, яке займається наданням послуг для населення по догляду 

за волоссям (стрижка, завивка, створення зачіски, фарбування, мелірування та інші види 

робіт з барвниками, гоління і стрижка борід і вусів, та ін..) в обладнаному спеціально для 

цього приміщенні. Як правило, в перукарнях додатково виявляються такі види 

послуг: манікюр, педикюр, послуги косметичні і візажиста. У сучасний час в перукарні 

можна отримати послуги солярію та косметолога. 

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. 

  Класифікація послуг населенню (ОК 002-

93) відносить до послуг перукарень послуги з 

догляду за волоссям, послуги з догляду за 

шкірою обличчя і тіла, послуги з догляду за 

шкірою рук і стоп, а також 

постижерні  роботи. Відповідно до ГОСТ Р 

50646-94 «Послуги  населенню. Терміни та 

визначення 

»за функціональним призначенням послуги 

перукарень відносяться до соціально-культурних, так як задовольняють естетичні 

та соціальні потреби людини і сприяють підтриманню його нормальної життєдіяльності. 

Послуги перукарень носять суто особистісний характер, процес надання послуги 

практично збігається з процесом її споживання, виконання послуги (за винятком 

постижерних робіт) відбувається у присутності клієнта при тісній співпраці з ним; на 

відміну від матеріальних послуг, результати послуги перукарень не можна відокремити 

від клієнта, що отримав її, не можна їх зберігати і транспортувати. Якщо розглядати 
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перукарню з точки зору надання послуг, то доцільно говорити про 

класифікацію саме послуг.  

Відповідно до стандарту виділяють класифікацію послуг перукарень за технологічною 

ознакою, місцем проведення робіт і рівня обслуговування клієнтів. 

1. За технологічною ознакою послуги перукарень ділять на: 

- Послуги з догляду за волоссям - фізичний і хімічний впливу на волосся або шкіру 

голови з метою задоволення потреб клієнта. У ОК 002 - 93 від 28 червня 1993 року № 163 

послугах по догляду за волоссям відводиться 21 категорія; 

- Послуги з догляду за шкірою обличчя і тіла - фізичний і хімічний впливу на шкіру 

обличчя і тіла, брови й вії клієнта з метою їх омолодження, а також додання обличчю 

індивідуальної виразності з використанням засобів декоративної косметики для 

задоволення естетичних потреб клієнта у відповідності з модою.  

У класифікаторі - 5 пунктів;  

- масаж обличчя і шиї - фізичний вплив для омолодження обличчя та шиї клієнта. 

Окремий пункт класифікатора присвячений масажу обличчя і шиї; 

 - постижерні роботи - виготовлення і ремонт перук, накладних вусів, борід, 

бакенбард, напівперук, накладок, кіс, шиньйонів і прикрас з волосся за 

індивідуальним замовленням клієнта. У класифікаторі це пункти з 019334 по 019337 

включно. В даний час постижерними роботами займається дуже невелика кількість 

перукарень. 

2. За місцем проведення робіт послуги перукарень ділять на:  

- послуги, що надаються в організації (стаціонарно);  

- послуги, що надаються на базі клієнта (виїзні послуги). 

3. За рівнем якості послуги перукарень поділяють на: 

· Послуги салонів краси (салонів-перукарень "Люкс"); 

· Послуги салонів-перукарень; 

· Послуги перукарень. 

Типи підприємств перукарських послуг 

перукарня 

Салон-перукарня 

Салон - краси (салон-перукарня класу «Люкс») 

забезпечує виконання художніх зачісок, стрижок та інших видів послуг перукарень, 

відповідних напрямках моди та індивідуальним запитам клієнтів. 

забезпечує на високому художньому рівні виконання послуг перукарень будь-якої 

складності і підвищеної якості, включаючи виконання оригінальних, унікальних 

стрижок і зачісок, а також надає інші види послуг перукарень, відповідають 

сучасному і перспективному напрямку моди та індивідуальним запитам клієнтів. 

надає послуги перукарень будь-яких видів. 

ДЗ: ПРОЧИТАТИ ТА ЗАКОНСПЕКТУВАТИ ПІДКРЕСЛЕНИЙ МАТЕРІАЛ. 
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