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Практична робота №1 
Тема: Розвиток ресторанної гостинності у Новий час. 
Теоретичні відомості 

Новий час (XVI - початок XX ст.) 
До XVI ст. відноситься відкриття принципово нових закладів, що називалися 

кав'ярнями і перетворилися згодом у кафе, їх появі сприяло поширення таких екзотичних 
напоїв, як кава і чай. Перша кав'ярня була відкрита в 1554 р. в Константинополі. Кав'ярні 
відвідували обрані - учені, філософи, люди мистецтва. За філіжанкою ароматної кави 
точилися розмови і суперечки, у зв'язку з чим у перші роки появи кав'ярні нерідко називали 
"науковими гуртками". 

У середині XVII ст. кава з'явилася в Європі. І з цього часу в ряді європейських країн 
починається широке поширення кав'ярень. У великих містах їхня кількість досягає 
декількох десятків. Англійці почали відвідувати кав'ярні в 1652 р. 

Власницею першої кав'ярні в Англії була гречанка Паскуа Розі. 
У Парижі перша кав'ярня була відкрита в 1672 р. на площі Сен-Жермен. Власником 

її був вірмен Паскаль. 
Наприкінці XVIII - початку XIX ст. у великих російських містах з'явилися 

французькі ресторани і кафе-кондитерські. 
Російський тип закладів, що не мав аналогів за кордоном, був представлений у формі 
"чайних". З'явилися вони в XIX ст. при Олександрі II у Тверській губернії і з перших же 
днів були поставлені в особливі умови: для них установили мінімальну орендну плату, дуже 
низьку ставку податку і "демократичний" режим роботи (мали право відкриватися з 5.00 
ранку). У Петербурзі перша чайна була відкрита 28 серпня 1882 р. Потім вони з'явилися в 
Москві та в інших містах Росії. Чайні швидко завоювали популярність. Спочатку їх 
відкривали на робочих окраїнах, потім біля ринків і стоянок візників. 

У 1553 р. в Парижі був відкритий перший ресторан "Тур д'Аржан", що протягом двох 
наступних сторіч залишався зовсім унікальним закладом, тому що його єдина функція 
полягала в наданні послуги харчування. Сам же термін "ресторан" був ужитий значно 
пізніше, в другий половині XVIII ст. Словом "restorantes" (французькою мовою означало 
"зміцнювальний, що відновлює") називався суп, що є головним блюдом цілодобової 
паризької таверни пана Буланже, якого сьогодні в усьому світі називають "батьком 
сучасного ресторану". Він відомий тим, що в 1767 р., вигравши у Верховному суді справу 
проти гільдії постачальників провізії, що володіє монополією на м'ясні блюда, Буланже 
вперше запропонував клієнтам різноманітний асортимент прекрасно приготовлених блюд. 
Найбільшу популярність одержав суп з баранини у винному соусі та картопля по-буланже 
(нарізана в глечику, з міцним бульйоном приготовлена у печі). 

Справжню революцію в організації ресторанів при готелях зробив знаменитий Жорж 
Огюст Ескоф'є (1847-1935) - найбільший кулінар свого часу. З його ім'ям пов'язане 
відкриття ресторанів у таких відомих готелях, як "Савой" і "Карлтон" у Лондоні, "Гранд-
готель" у Римі, "Рітц" у Парижі. "Іутц Карлтон" у Нью-Йорку, "Гранд-готель" у Петербурзі. 
Ескоф'є розробив концепцію ресторанного обслуговування на палубах кораблів, що 
включали підбір і навчання персоналу, і впровадив її на теплоходах "Ламерика" та 
"Імператор" компанії "Глобал Американ Лайн". Принципи наукової організації праці, 
описані згодом Фредеріком Тейлором, Ж. А. Ескоф'є застосував при організації робочих 
процесів на кухні. Зокрема, він чітко визначив структуру кухонної бригади, функції, 
ієрархію та службові відносини усередині її. Весь кухонний персонал, від шеф-кухаря до 
учня, повинен був виконувати роботу, відповідно до повного переліку посадових обов'язків, 
що були чітко сформульовані. Поділ праці наочно проілюстровано в "Книзі меню", в якій 
Ж. А. Ескоф'є для кожного меню приводить таблицю поділу щоденних обов'язків. 

Більше ніж століття тому Ж. А. Ескоф'є сформулював гасло, актуальне й для 
сучасного етапу розвитку індустрії гостинності: "Задовольнити клієнта або його втратити, 
третього не дано". 



Особлива роль у розвитку підприємств гостинності належить США. На думку 
істориків, перший постоялий двір тут з'явився значно пізніше, ніж у Європі, лише в 1607 р. 
Одна з перших таверн була відкрита в Бостоні в 1634 р. У 1642 р. в Нью-Йорку (тоді він 
називався Новий Амстердам) таверна була відкрита голландцями. З цього часу таверни 
стали центрами громадського життя, місцем зустрічей для солдатів і бізнесменів. Вони 
процвітали не тільки в містах, а й уздовж великих доріг, і особливо на перехрестях. 
 
Завдання: Опрацюйте 2-3 зарубіжні посилання за цією темою та напишіть есе обсягом 1-2 
сторінки із списком використаних джерел, оформлених за ДСТУ 
 

Практична робота №2 
Тема: Правила роботи, пов’язані з підтримкою концепції закладу 
Теоретичні відомості 

Ресторани - своєрідні типи загальнодоступних закладів ресторанного господарства, 
в яких загальна концепція їх роботи виходить за рамки звичної (класичної) виробничої та 
обслуговуючої діяльності, даючи можливість творчо підходити до організації харчування 
та дозвілля споживачів, оформлення меню, інтер'єру тощо. У таких закладах страви та напої 
мають специфічні (тематичні) назви, що відповідають загальній концепції закладу. 

Для вітчизняних споживачів ресторан є своєрідним театром, видовищем, в якому 
відвідувач, по суті, платить не тільки за харчування, а й за атмосферу, ідею. Ресторани 
можна класифікувати за різними ознаками. Проте найбільш суттєвим є розподіл їх на дві 
основні групи: концептуальні та ті, що не дотримуються чіткої концепції. Концепція 
ресторану може бути продиктована специфікою його кухні (український, японський, 
китайський, італійський тощо), загальною атмосферою (джазовий, елітний, молодіжний 
тощо) або стилізованою ідеєю художнього твору ("Міміно", "За двома зайцями", "Війна і 
мир" тощо). Концепції повинні відповідати дизайн інтер'єру, посуд, меню, розважальна 
програма, організація обслуговування, асортимент страв та напоїв. 

При розробці концепції ресторану важливо виявити, для якого контингенту 
споживачів він створюється: елітний ресторан для споживачів з високим рівнем доходів; 
ресторан, доступний для споживачів із середнім рівнем доходів; для людей різного віку; 
для сімейного відпочинку тощо. 

Залежно від контингенту споживачів, мети, з якою вони відвідують ресторан, 
використовують дорогі або дешевші засоби оформлення інтер'єру підприємства, 
відповідний посуд та столову білизну. Для елітних ресторанів характерними є тенденції 
повернення вишуканих, аристократичних манер, культури споживання страв та відпочинку, 
притаманних класичним кухням: французькій, італійській, російсько-дворянській, 
українсько-шляхетній. У ресторанах для споживачів із середнім рівнем доходів високий 
рівень обслуговування співіснує з більш демократичним стилем поведінки споживачів. 
Елітні ресторани, як правило, розміщуються в престижних кварталах, ресторани швидкого 
обслуговування - в місцях великого скупчення людей (біля станцій метро, вокзалів тощо). 
 

Завдання:  
1. Розробити та описати концепцію будь-якого на ваш вибір закладу ресторанного 
господарства; 
2. Ознайомитися із Законами України за посиланнями 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0680-02#Text та 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0006-94#Text і скласти таблицю відповідних правил 
роботи ЗРГ, що покликані підтримати концепцію закладу. 
 

Тема: Правила, що описують обов’язки та визначають права працівників ПРГ. 
Завдання:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0680-02#Text


1. Ознайомитися із Законами України за посиланнями 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0680-02#Text та 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0006-94#Text та скласти таблицю за зразком: 
Обов’язки працівників Права працівників 
  
  

 
Практична робота №3 

Тема: Основні правила та форми управління підприємствами галузі 
Теоретичні відомості 

Управління як цілеспрямований і активний процес містить такі відносно самостійні, 
логічно послідовні елементи:  
1) збирання, систематизація і передача інформації;  
2) вироблення (обґрунтування) і прийняття рішення; 
3) перетворення рішення на різні форми команд (усна, письмова, наказ тощо) та 
забезпечення його виконання; 
4) аналіз ефективності прийнятого рішення та можливе наступне його коригування.  

Результатом цих дій є взаємні переміщення елементів виробництва, розв'язання 
суперечностей суспільного способу виробництва загалом або окремих його підсистем, 
узгодження економічних інтересів, зростання ефективності суспільного виробництва (або 
його окремих ланок) тощо. 

Управлінське рішення, управління загалом на практиці реалізується через певний 
комплекс функцій. Функція управління - вид діяльності, в процесі якої здійснюється 
ефективний вплив на об'єкт управління і розв'язується поставлене завдання, досягається 
мета.  

Основні функції управління з погляду технологічного способу виробництва: 
планування, організація, координація, контроль та стимулювання праці. Ще однією 
функцією управління з погляду відносин власності є реалізація власниками засобів 
виробництва та інших елементів системи продуктивних сил (науки, інформації тощо) своїх 
прав на різні об'єкти власності, своїх цілей управління. 

З шести основних функцій управління найскладнішими є організація і координація. 
Ці функції означають формування структури об'єкта управління, процес упорядкування 
всіх елементів в систему управління і форму їх зв'язку, а також надання активним 
елементам необхідних прав і ресурсів. До активних елементів належать господарські 
керівники, трудові колективи, окремі працівники, а також організації, підпорядковані 
даній системі управління. 

Координація — встановлення і підтримання зв'язків між елементами системи. 
Організація і координація поєднують окремі елементи системи управління в єдине ціле. 
Таким чином утворюється організаційна структура управління. 

У процесі управління всіма об'єктами (тобто на рівні суспільного виробництва, 
окремих сфер або галузей народного господарства, а також на рівні окремих підприємств і 
організацій) необхідно чітко сформулювати головну мету управління. Визначення такої 
мети — початковий принцип функціонування і розвитку системи управління. 
Конкретизацією цього принципу є оптимальне визначення засобів досягнення мети. 

Важливий принцип управління — гарантування різними суб'єктами управління 
виконання взятих на себе зобов'язань, або принцип відповідальності. За невиконання таких 
зобов'язань до певних суб'єктів управління застосовують різні санкції з метою повного 
відшкодування завданих збитків тим суб'єктам, які зазнали втрат від цього невиконання. 
Тому завжди слід чітко визначати, хто перед ким і за невиконання чого відповідає, тобто 
персоніфікувати суб'єкти управління. 

Форми і методи наукового управління підприємствами. Елементами 
організаційної структури управління є різні управлінські ланки, діяльність яких 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0680-02#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0006-94#Text


регламентується окремими положеннями. В сучасних умовах виділяють такі шість 
основних організаційних структур управління:  

1) Лінійна організаційна структура являє собою систему управління, в якій кожний 
підлеглий підпорядкований тільки одному керівнику і в кожному підрозділі 
виконується весь комплекс робіт, пов’язаних з його управлінням. 

 

2) Лінійно-штабна  організаційна  структура.  При  лінійних керівниках  
створюються  штаби,  до  складу  яких  включають фахівців з різних видів 
діяльності, які спеціалізуються на виконанні певних управлінських функцій. 

 
3) Функціональна організаційна структура ґрунтується на принципі спеціалізації 

організаційних і управлінських структур за функціональною ознакою. Керівники 
спеціалізуються на окремих управлінських функціях, які виконуються 
відповідними спеціалістами. 

 
 
 
 



4) Лінійно-функціональна  організаційна  структура являє  собою комбінацію 
лінійної та функціональної структур. В такій структурі лінійні ланки  приймають  
рішення,  а  функціональні  підрозділи  допомагають готувати різні рішення, 
заходи, плани для прийняття управлінських рішень. 

5) Дивізіональна  організаційна  структура. Створюється  в  тих випадках, коли  
відбувається  зростання  підприємства,  ускладнюються технологічні  процеси,  
відбувається  диверсифікація  виробництва відповідно  до  змін  зовнішнього  
середовища.    Тобто  навколо  певного виробництва  формується  організаційний  
підрозділ  з  автономією  у здійсненні своєї повсякденної операційної діяльності. 
 

 
6)  Матрична організаційна структура є тимчасовою оргструктурою, яка 

створюється для вирішення конкретного завдання. В такій структурі крім 
звичайних функціональних підрозділів, які функціонують постійно, формуються 
так звані проектні групи як тимчасові колективи, які після завершення проекту 
розпускаються 



 

 
Завдання: 

1) Ознайомитись із основними організаційними структурами управління та визначити 
переваги та недоліки кожної із них, результати згрупувати у вигляді таблиці: 

Організаційна структура Переваги Недоліки 
   
   

 
2) Користуючись  наведеним в табл. 1 переліком  посад  працівників на підприємстві 

побудуйте  схему  організаційної  структури  управління, передбачивши відповідні 
посади лінійних менеджерів (директора підприємства та його заступників), та 
функціональних менеджерів відповідно до сформованих управлінських підрозділів. 

Таблиця 1 – Початкові дані для виконання завдання 
Вид діяльності Посади Кількість 

осіб 
Виробництво 
макаронних 
виробів 

директор 1 
заступник директора товариства з маркетингу 1 
заступник директора з виробництва 1 
заступник директора з фінансів 1 
головний бухгалтер 1 
заступник головного бухгалтера  1 
бухгалтер 2 
начальник відділу стратегічного планування 1 
економісти  2 
начальник відділу маркетингу 1 
маркетолог 2 
головний інженер 1 
інженер 2 
начальник відділу збуту  1 



секретар офісу 1 
Кондитерська 
фабрика 

Директор 1 
заступник директора з маркетингу 1 
заступник директора з виробництва 1 
заступник директора з фінансів 1 
головний бухгалтер 1 
заступник головного бухгалтера 1 
бухгалтер 4 
головний інженер 1 
економісти 5 
начальник відділу збуту 1 
головний технолог 1 
технологи 4 

Молочний завод Директор 1 
Головний інженер 1 
Головний механік 1 
Начальник котельні 1 
Головний бухгалтер 1 
Економісти 1 
Начальник лабораторії 1 
Начальник цеху з виробництва молока 1 
Начальник цеху з виробництва кисломолочних 
напоїв 

1 

Начальник цеху з виробництва вершкового масла 1 
 

Практична робота №4 
Тема: Логістичний підхід до управління матеріальними потоками на підприємствах 
промисловості 
Теоретичні відомості 

Матеріальний потік у логістичних системах можна визначити як матеріальні 
ресурси, незавершене виробництво та готову продукцію, що перебувають у стані руху і до 
яких застосовують види логістичної діяльності, пов’язані з фізичним переміщенням у 
просторі: завантаження, розвантаження, транспортування, сортування, консолідація, 
розукрупнення тощо. 

Cистема управління матеріальними потоками – це організаційний механізм 
формування планування і регулювання матеріальних потоків у межах 
внутрішньовиробничої логістичної системи. 

Логістичний підхід до управління матеріальними потоками передбачає 
виокремлення спеціальної логістичної служби на основі інтеграції окремих ланок 
матеріалопровідного ланцюга в єдину систему – логістичну систему, спроможну адекватно 
реагувати на виклики зовнішнього середовища. 

Фази трансформації матеріального потоку в межах промислового підприємства, що 
самостійно формує процес постачання і збуту, а також переробки й утилізації відходів: 

• постачання вхідних матеріалів (сировина, комплектуючі тощо); 
• виробництво як процес виготовлення готової продукції із вхідних матеріалів, 

отриманих на межі фази постачання, напівфабрикатів, готових виробів, замінних 
частин тощо; 

• дистрибуція готової продукції, замінних частин тощо як певних продуктів у каналах 
товароруху із доведенням їх до межі системи; 

• утилізація та переробка відпрацьованих виробів, відходів, тари та упаковки, тобто 
фаза повного використання у виробничому процесі частин матеріального потоку. 



Унаслідок введення в логістиці поняття «матеріальні потоки» процеси управління 
ними поділяють на дві сфери: матеріальне управління і матеріальний розподіл. Перший 
стосується руху матеріалів, другий — розподілу готового продукту між споживачами та 
організації доставки до місця призначення. 

Ці поняття містять комплексний підхід до розв’язання низки завдань, пов'язаних зі 
встановленням господарських зв'язків, виробництвом, транспортуванням, вантажно-
розвантажувальними роботами, складуванням, розподілом товарної маси, обслуговуванням 
споживачів і т.д. 
 

Таким чином, принципова відмінність логістичного підходу до управління 
матеріальними потоками від традиційного полягає у виділенні єдиної функції 
управління раніше розрізненими матеріальними потоками; у технічній, технологічній, 
економічній і методологічній інтеграції окремих ланок матеріалопровідного ланцюга в 
єдину систему, що забезпечує ефективне управління різними матеріальними потоками. 

Завдання управління матеріальним потоком полягає у створенні інтегрованої 
логістичної ефективної підсистеми формування, регулювання і контролю, що забезпечує 
високу якість постачання продукції в межах системи матеріальних, фінансових та 
інформаційних потоків. Із цим завданням тісним чином пов'язані такі проблеми, як: 

• забезпечення взаємної відповідності і гармонізації матеріальних, фінансових та 
інформаційних потоків; 

• визначення обсягу виробництва, транспортування і складування; 
• розбіжність між бажаннями і можливостями закупівлі, виробництва і збуту; 
• оптимізація виробничих запасів. 

 
У цілому логістична оптимізація матеріального потоку – це комплекс математичних 

завдань, у результаті розв’язання яких може бути створена інтегрована  матеріалопровідна 
система, що забезпечує економічний виграш лише внаслідок якісної зміни управління 
матеріальним потоком. Результатом функціонування логістичної системи є наявність 
потрібного виробу в потрібній кількості потрібної якості в потрібний час у потрібному місці 
з мінімальними витратами.  

Загалом можна говорити про різноманітність форм і умов щодо рівня логістичного 
управління матеріальними потоками, що не дозволяє сформувати однозначний підхід до 
вибору логістичної стратегії. Проте їх можна диверсифікувати за ознакою розв’язання 
базових завдань управління матеріальними потоками таким чином: 
1) стратегія інтеграції функцій і процесів (наприклад, інтеграція маркетингової та 
логістичної стратегії у формі маркетингово-логістичного управління тощо); 
2) стратегія консолідації (передбачає досягнення ефекту масштабу і, як наслідок, – 
зниження витрат. Наприклад, локалізація запасів через зменшення складських площ, 
консолідацію транспортних перевезень тощо); 
3) стратегія зменшення рівня запасів; 
4) стратегія скорочення циклу; 
5) стратегія диверсифікації обслуговування клієнтів (передбачає отримання ефекту 
внаслідок оптимізації зв’язку між витратами і рівнем обслуговування клієнта); 
6) стратегія кооперації у відносинах «постачальник-споживач»; 
7) логістичний аутсорсинг (повний, частковий, трансформаційний, аутсорсинг бізнес-
процесів тощо); 
8) стратегія логістичних інновацій (логістичне забезпечення інвестиційного процесу 
повинно сприяти мінімізації витрат, скороченню строків інвестиційного проектного циклу, 
раціональному природокористуванню, високій якості інвестиційного продукту, 
збільшенню життєвого циклу інвестиційного продукту, експлуатаційній та екологічній 
безпеці інвестиційного продукту, мінімізації втрат завдяки створенню більш ефективних 
підсистем управління ризиками в логістичних тощо). 



Найвідомішими та найбільш використовуваними механізмами планування та 
управління матеріальними потоками є: 

1. управління матеріальним потоком “точно, своєчасно” (Just-in-Time – JiT); 
2. управління виробництвом KANBAN; 
3. управління обслуговуванням основних фондів (Physical Resource Management – 

PRM; Service Requirements Planning – SRP); 
4. управління розподілом продукту (Distribution Requirements Planning – DRP); 
5. планування потреб у матеріалах (Material Requirements Planning – MRP) і планування 

засобів виробництва та постачання (Manufacturing Resource Planning – MRP II); 
6. планування та оптимізації виробничих процесів (Optimized Production Technology – 

ОРТ); 
7. інтегроване управління матеріальним потоком (Logistic Requirements Planning – 

LRP) або у сучасному варіанті управління логістичним ланцюгом (Supply Chain 
Management); 

8. управління ефективним використанням місць реалізації замовлень 
(Belastungsorientierte Auftrasfreigabe – BOA); 

9. управління кількісно-часовими параметрами виробництва (Fortschrittzahlen-System 
– FZS); 

10. автоматизована система логістичного управління дослідженнями, проектуванням, 
виробництвом та експлуатацією високотехнологічної продукції (Computer-aided 
Acquisition & Logistic Support – CALS). 

 
 
Завдання 1: На основі теоретичних відомостей та додаткової інформації охарактеризувати 
всі наведені види механізмів планування та управління матеріальними потоками за 
логістичного підходу, результати внести в таблицю за зразком: 
 
Механізм планування 
та управління 
матеріальними 
потоками 

Особливості В якому виді 
логістики 
застосовується 

Доцільність використання 
на ПРГ чи підприємстві 
харчової промисловості 

    
    

 
Практична робота №5 

Тема: Класифікація закладів ресторанного господарства. 

Мета: формування знань та навичок щодо класифікації закладів ресторанного господарства. 

Теоретична частина. 

Ресторанне господарство – вид економічної діяльності суб'єктів господарської діяльності 
щодо надання послуг для задоволення потреб споживачів у харчуванні з організуванням 
дозвілля або без нього (абз. 2 п. 1.3 Правил № 219). 

Заклад ресторанного господарства – організаційно-структурна одиниця у сфері 
ресторанного господарства, яка здійснює виробничо-торговельну діяльність: виробляє і 
(або) доготовляє, продає і організовує споживання продукції власного виробництва і 
закупних товарів, може організовувати дозвілля споживачів (абз. 2 п. 1.3 Правил № 219). 

У більшості нормативно-правових документів фігурує старий термін «громадське 
харчування». 



Тип закладу ресторанного господарства - сукупність загальних характерних ознак 
виробничо-торговельної діяльності закладу ресторанного господарства. 

Клас закладу ресторанного господарства - сукупність відмінних ознак закладу 
ресторанного господарства певного типу, яка характеризує рівень вимог до продукції 
власного виробництва і закупних товарів, умов їх споживання, організування 
обслуговування та дозвілля споживачів. 

Заклади ресторанного господарства класифікуються за видами економічної діяльності, 
торговельно-виробничими ознаками, класами, комплексом продукції і послуг, сезонністю, 
потужністю, характером контингенту, використовуваними методами обслуговування. 
 
За видами економічної діяльності заклади ресторанного господарства поділяються на: 
- заклади, які здійснюють продаж їжі та напоїв, як правило, призначених для споживання 
на місці, з показом розважальних вистав або без них; 
- заклади, які здійснюють продаж напоїв та обмеженого асортименту страв до них, як 
правило, призначених для споживання на місці, з показом розважальних вистав або без них; 
- заклади, в яких здійснюється продаж їжі та напоїв, переважно за зниженими цінами, для 
споживачів, об'єднаних за професійними ознаками; 
- заклади, які постачають їжу, приготовлену централізовано, для споживання в інших 
місцях. 
До першої групи входять: ресторан, кафе, кафетерій, закусочна; 
до другої – бар; 
до третьої - їдальня і буфет; 
до четвертої - фабрика-заготівельня, фабрика-кухня, домова кухня, ресторан за спеціальним 
замовленням (catering). 
 
За торговельною ознакою заклади ресторанного господарства поділяються на дві групи: 
- заклади, що продають продукцію і організовують її споживання в торговельному залі 
(ресторани, бари, кафе тощо); 
- заклади, що продають продукцію для споживання поза межами торговельного залу 
(фабрика-заготівельня, фабрика-кухня, домова кухня тощо). 
 

За потужністю заклади різного типу характеризуються кількістю місць або обсягом 
продукції, що виробляється. Типовими проектами передбачено будівництво їдалень на 50, 
100, 150, 200, 300, 400, 500 і більше місць; ресторанів - на 100, 150, 200, 400, 500 місць; 
комплексних підприємств, які розміщені у житловому районі, на 150 та 200 місць, у зоні 
міського поселення - 300, 400, 500 місць; фабрики-заготівельні з потужністю виробництва 
15, 25, 40 тонн тощо.є 
 
За виробничою ознакою заклади ресторанного господарства поділяються на такі, що мають 
власне виробництво, і такі, що не мають його. Заклади, які мають власне виробництво, в 
свою чергу, поділяються на три групи: 
    1. Ті, що здійснюють виробництво кулінарної продукції - фабрика-кухня, фабрика-
заготівельня тощо. Вони переробляють сировину індустріальними методами, виготовляють 
напівфабрикати, напівготову та готову продукцію для постачання у прикріплені до них 
дрібні і середні заклади ресторанного господарства. 
    2. Ті, що поєднують функції виробництва та обслуговування споживачів, причому вони 
працюють на сировині і можуть частково використовувати напівфабрикати. До закладів, які 
працюють на сировині, відносяться великі їдальні, ресторани тощо. Вони характеризуються 
закінченим виробничо-торговим циклом: виготовлену продукцію реалізують і 
організовують її споживання у власному торговельному залі. 



    3. Ті, що працюють на напівфабрикатах і готовій продукції. До цієї групи закладів 
відносять їдальні-доготівельні, вагони-ресторани, заклади швидкого обслуговування, які 
мають доготівельні цехи, де напівфабрикати піддають подальшій обробці, доводячи до 
готовності. Продукцію реалізують споживачам у власних торговельних залах. Вони можуть 
реалізовувати і готові вироби, наприклад, борошняні кондитерські та кулінарні вироби. 
 
До закладів, які не мають власного виробництва, відносять їдальні-роздавальні, буфети, в 
яких реалізують холодні і гарячі страви та напої тощо. Вони здійснюють короткотермінове 
зберігання, розігрівання та реалізацію готових страв, кулінарних та борошняних 
кондитерських виробів, які постачають підприємства із власним виробництвом. 
 
За ознакою комплексу продукції та послуг розрізняють заклади основного типу, 
спеціалізовані, комбіновані, комплексні. 
 
До закладів основного типу належать ресторан, кафе, закусочна, їдальня, бар, кафетерій, 
буфет, фабрика-заготівельня, фабрика-кухня, домова кухня, ресторан за спеціальними 
замовленнями. 
 
До спеціалізованих закладів відносять ресторани, кафе, закусочні, які відпускають та 
реалізують специфічний асортимент страв, напоїв та закупних товарів (ресторани з 
національною кухнею, кафе-морозиво, кафе-кондитерська; закусочні: пиріжкова, 
млинцева, піцерія; бари: пивний, винний тощо). 
 
Комбінований заклад - це об'єднання декількох закладів різних типів, що входять до складу 
одного підприємства і розміщені в одній будівлі. Вони надають споживачу можливість 
вибору в одному місці кількох видів послуг: послуг, що надають ресторани і бари, 
більярдний клуб і кафе-бар тощо. Вони комплексно обслуговують споживачів, 
задовольняючи їхні різнобічні потреби. 
 
До цієї групи можна віднести і майдан харчування, який являє собою комплекс закладів 
ресторанного господарства, що мають загальний торговельний зал. Його особливість 
полягає в тому, що заклади ресторанного господарства найчастіше належать декільком 
підприємствам. 
 
За сезонністю розрізняють постійно діючі заклади ресторанного господарства, які 
працюють цілий рік, та сезонні, які працюють у весняно-літній період. Вони можуть бути 
стаціонарними та пересувними - автоїдальні, автобуфети, вагони-ресторани тощо. 
 
За характером контингенту, який обслуговується, розрізняють: 
    - загальнодоступний заклад ресторанного господарства, продукцію та послуги в якому 
може одержати будь-який споживач; 
    - закритий заклад ресторанного господарства, продукцію та послуги в якому може 
одержати певний контингент споживачів за місцем роботи, служби чи навчання 
(харчування особистого складу збройних сил, на підприємствах, будівництві, в установах, 
навчальних закладах); 
    - заклади ресторанного господарства, які обслуговують певний контингент споживачів: 
мешканців готелів, мотелів, глядачів і відвідувачів спортивних установ, глядачів у закладах 
культури та мистецтва, пасажирів на вокзалах, пристанях, в аеропортах. Іноді послугами 
закладів ресторанного господарства при готелях користується населення міста. 
 
Заклади можна поділити на групи залежно від застосовуваного в них методу 
обслуговування. Так, ресторани можна поділити на дві групи: з обслуговуванням 



офіціантами та самообслуговуванням. До першої групи увійшли загальнодоступні 
ресторани класу "люкс" та "вищого", до другої - ресторани при службових закладах для 
організації сніданків, обідів, вечерь. Ресторани із самообслуговуванням можуть мати 
широкий і вузький асортимент страв. За рівнем послуг вони належать до першого класу. 
 
Заклади (підприємства) ресторанного господарства (далі - РГ) поділяються за типами: 
фабрики-кухні, фабрики заготівельні, ресторани, ресторани за спеціальними замовленнями 
(catering), бари, кафе, їдальні, закусочні, буфети, магазини кулінарних виробів, кафетерії, а 
ресторани та бари - також на класи (перший, вищий, люкс). 

Класифікація закладів РГ базується на комплексі вимог до: 
— асортименту продукції; 
— рівня обслуговування і надаваних послуг. 
 
Вимоги до закладів РГ викладені у рекомендаціях «Характеристики підприємств 
громадського харчування по типах і класам» (лист МЗЕЗторгу від 09.09.1998 № 15-03/29-
577). 

Тип закладу Клас 
закладу 

Загальна характеристика 

Ресторан  «перший» 
«вищий» 
«люкс» 

Заклад РГ з високим рівнем комфорту, матеріально-
технічного оснащення, кваліфікації працівників, широким 
асортиментом страв складного приготування, включаючи 
фірмові, винно-горілчані, тютюнові та кондитерські 
вироби, з підвищеним рівнем обслуговування в поєднанні 
з організацією відпочинку споживачів 

Бар  Заклад РГ з барною стійкою, що реалізує алкогольні, 
безалкогольні, змішані алкогольні та безалкогольні напої, 
закуски, десерти, кондитерські та булочні вироби, покупні 
товари 

Кафе Заклад РГ з обмеженим порівняно з рестораном 
асортиментом страв, вино-горілчаних напоїв, тютюнових, 
булочних, кондитерських виробів та покупних товарів 

Їдальня Заклад РГ (загальнодоступний або такий, що обслуговує 
певний контингент споживачів) з різноманітним 
асортиментом страв, булочних, кондитерських виробів та 
покупних товарів 

Закусочна Заклад РГ з обмеженим асортиментом страв нескладного 
приготування, призначений для швидкого обслуговування 
споживачів 

Буфет Підприємство РГ, обладнане буфетною стійкою, яке 
реалізує обмежений асортимент готових страв, напоїв, 
борошняних кондитерських та булочних виробів, 
покупних товарів 

Кафетерій Заклад РГ самообслуговування з асортиментом страв 
нескладного приготування та напоїв, торговельний зал 
якого обладнано торговельно-технологічним обладнанням, 
призначеним для роздачі їжі 

Фабрика-кухня Заклад РГ, призначений централізовано готувати та 
поставляти готову до вживання їжу до різних місць 



Фабрика-заготівельня Заклад РГ, призначений для механізованого виробництва 
власної продукції та централізованого забезпечення нею 
інших закладів РГ та об’єктів роздрібної торгівлі 

Магазин кулінарних 
виробів 

Термін у листі не розшифровано 

 

Завдання 
I. Виберіть будь-який тип та клас закладу РГ та з ДСТУ 4281:2004 «Заклади 

ресторанного господарства. Класифікація» доберіть наступну інформацію і подайте 
у вигляді таблиці: 

1. Показники, що характеризують вибраний Вами заклад РГ. 
2. Додаткові послуги, які може надавати вибраний Вами тип закладу РГ. 
3. Склад приміщень для даного типу та класу закладу РГ. 
II. Які заклади РГ Згідно ДСТУ 4281:2004 представлені в Міжнародному стандарті 

галузевої класифікації видів економічної діяльності (ISIC) ООН? 
III. Які типи закладів не поділяються на класи? (Наказ від 24.07.2002 № 219;  

 Лист, Рекомендації від 09.09.1998 № 15-03/29-577а) 
IV. Згідно з рекомендаціями «Характеристики підприємств громадського харчування по 

типах і класам» (лист МЗЕЗторгу від 09.09.1998 № 15-03/29-577) охарактеризуйте 
детально та порівняйте між собою на вибір два типи закладів РГ. Знайдіть спільні та 
відмінні вимоги.  
Результати оформіть у вигляді таблиці. 

1. Лист, Рекомендації від 09.09.1998 № 15-03/29-577а  Щодо рекомендацій "Характеристики 
підприємств громадського харчування за типами і класами" 
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-577204-98#Text  

2. Наказ від 24.07.2002 № 219 Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) 
ресторанного господарства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0680-02#Text  
 

 
 

Практична робота №6 

Тема: Характеристика та класифікація послуг закладів ресторанного господарства. 

Мета: засвоїти основні терміни та визначення стосовно послуг ресторанного господарства, 
ознайомитись з характеристикою кожної із груп послуг закладів ресторанного 
господарства. 

Теоретична частина 

Заклади ресторанного господарства надають споживачам комплекс різноманітних 
послуг, які за своїм характером можна поділити на: 

- послуги з харчування; 
- послуги з виготовлення кулінарної продукції та кондитерських виробів; 
- послуги з реалізації продукції; 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-577204-98#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0680-02#Text


- послуги з організації обслуговування споживачів (реалізація продукції та організація її 
споживання); 
- послуги з організації дозвілля; 
- інформаційно-консультативні послуги; 
- інші послуги. 

Послуги харчування - це послуги з виготовлення кулінарної продукції, її реалізації та 
організації споживання відповідно до типу і класу закладу: ресторан, бар, кафе, закусочна, 
їдальня тощо. Тобто, послуги харчування поділяються на: 
- послуга з харчування ресторану; 
- послуга з харчування бара; 
- послуга з харчування кафе; 
- послуга з харчування їдальні; 
- послуга з харчування закусочної. 
Послуги з реалізації продукції власного виробництва і закупних товарів та організації 
споживання є двома складовими поняття "організація обслуговування". 

Послуги з виготовлення кулінарної продукції і кондитерських виробів у закладах 
ресторанного господарства включають: 
- виготовлення кулінарної продукції та кондитерських виробів на замовлення споживачів, 
у тому числі в складному виконанні та з додатковим оформленням; 
- виготовлення страв із сировини замовника; 
- послуга кухаря, кондитера з виготовлення страв, кулінарних і кондитерських виробів 
удома. 

Послуги з реалізації продукції включають: 
- реалізацію кулінарних та кондитерських виробів за межами закладу ресторанного 
господарства; 
- відпуск обідів додому; 
- комплектування наборів кулінарної продукції в дорогу, в тому числі туристам для 
самостійного приготування; 
- реалізація кулінарної продукції і кондитерських виробів через роздрібну мережу. 

Послуги з організації споживання продукції та обслуговування споживачів у цілому 
включають: 
- організацію обслуговування свят, сімейних обідів, ритуальних заходів; 
- організацію обслуговування учасників конференцій, семінарів, нарад, культурно-масових 
заходів тощо; 
- послуги офіціанта (бармена) з обслуговування вдома; 
- доставку кулінарної продукції та кондитерських виробів на замовлення споживачів, у тому 
числі в бенкетному виконанні; 
- доставку кулінарної продукції та кондитерських виробів на замовлення і обслуговування 
споживачів на пасажирському транспорті (у т. ч. в купе, каюті, салоні літака); 
- доставку кулінарної продукції, кондитерських виробів та обслуговування споживачів на 
робочих місцях і вдома; 
- доставку кулінарної продукції, кондитерських виробів та обслуговування в номерах 
готелю; 
- бронювання місць у залі закладу ресторанного господарства; 
- продаж талонів та абонементів на обслуговування скомплектованими раціонами. 

Інформаційно-консультативні послуги включають: 
- консультації спеціалістів з виготовлення, оформлення кулінарної продукції, 
кондитерських виробів та сервірування столу; 
- консультації дієтичної сестри з питань використання дієтичної продукції при різних 
захворюваннях (у дієтичних їдальнях); 
- організацію навчання кулінарній майстерності. 

Послуги з організації дозвілля включають: 



- організацію музичного обслуговування; 
- організацію проведення концертів, програм вар'єте і відео-програм; 
- забезпечення газетами, журналами, настільними іграми, ігровими автоматами, більярдом 
тощо. 

До інших послуг належить: прокат столової білизни, посуду, наборів, інвентарю; 
продаж фірмових значків, квітів, сувенірів; надання парфумерії, засобів для чищення 
взуття; дрібний ремонт та чищення одягу; пакування страв та виробів після обслуговування 
споживачів або куплених на підприємстві; надання споживачам телефонного та 
факсимільного зв'язку; гарантування збереження особистих речей і цінностей споживача; 
виклик таксі на замовлення; паркування особистого транспорту споживачів на 
організованій стоянці тощо. 

Перелік послуг може бути розширений в залежності від його типу, класу і специфіки 
обслуговуваного контингенту споживачів. 

 
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПОСЛУГ. 
Послуги закладів РГ повинні відповідати наступним вимогам: 
 відповідати цільовому призначенню; 
 точності і своєчасності надання; 
 безпечності та екологічності; 
 ергономічності та комфортності; 
 естетичності; 
 культурі обслуговування; 
 соціальній адресності; 
 інформативності. 

У процесі обслуговування, як правило, заклади РГ надають споживачам комплекс 
послуг, перелік яких залежить від типу і класу закладу. Послуги повинні мати соціальну 
адресність, тобто відповідати вимогам певного контингенту споживачів. 

При їх наданні слід враховувати вимоги ергономічності, що характеризується 
відповідністю умов обслуговування гігієнічним, антропометричним та фізіологічним 
можливостям споживання. Дотримання вимог ергономічності сприяє забезпеченню 
комфортності обслуговування, збереженню здоров'я і працездатності споживача. 

Послуга, яка надається, повинна відповідати вимогам естетичності. Естетичність 
послуг характеризується гармонійністю архітектурно-планувального і колористичного 
обладнання приміщень, а також умовами обслуговування, у тому числі зовнішнім виглядом 
обслуговуючого персоналу, сервіруванням столу, оформленням і подаванням страв. 

 
ВИМОГИ БЕЗПЕЧНОСТІ ПОСЛУГ. 

Вимога інформованості передбачає повне, достовірне та своєчасне інформування 
споживача про послуги, що надаються зокрема з харчової та енергетичної цінності 
кулінарної продукції, наявність будь-якого інгредієнту або харчового продукту, що 
спричиняють алергічні реакції або є такими, що не переносяться організмом людини (Закон 
України Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів від 06.12.2018 № 2639-
VIII), що дозволяє споживачу, з урахуванням віку та стану здоров’я, правильно підібрати 
меню. Вимоги інформативності забезпечуються також різними видами реклами. 

Послуги закладів РГ та умови їх надання мають бути безпечні для життя і здоров'я 
споживачів, забезпечувати збереження їхнього майна і охорону навколишнього 
середовища. 

 
Умови надання послуг повинні відповідати вимогам діючої нормативної інформації 

за рівнем шуму, вібрації, освітлення, стану мікроклімату, санітарним нормам і правилам, 
архітектурно-планувальним і конструктивним рішенням, вимогам електро-, пожежо- та 
вибухо- безпечності. (Санітарні правила для підприємств громадського харчування, 



включаючи кондитерські цехи і підприємства, що виробляють м'яке морозиво (СанПін 42-
123-5777-91); ДБН В.2.2-25:2009 «Будинки і споруди. Підприємства харчування. (Заклади 
ресторанного господарства)». 

Екологічна безпека забезпечується дотриманням установлених вимог охорони 
навколишнього середовища до території, технічного стану та утримання приміщень, 
вентиляції, водозабезпечення, каналізації тощо, а також положень державних стандартів 
системи безпеки праці. 

Виробничий та обслуговуючий персонал повинен мати відповідну спеціальну 
підготовку щодо дотримання санітарних вимог і правил особистої гігієни на виробництві 
при зберіганні, реалізації та організації споживання кулінарної продукції, бути ввічливими 
та уважними. 
 

 
Завдання  

1. Охарактеризуйте більш детально послуги з харчування ресторану, бару, кафе, 
закусочної, їдальні, скориставшись стандартом ГОСТ 30523-97 «Послуги 
громадського харчування. Загальні вимоги». Інформацію подайте у вигляді таблиці. 

2. Опишіть загальні вимоги до послуг. Дайте коротку харктеристику. 
3. Які вимоги безпечності застосовуються в закладах РГ. 
4. Визначте, на які види послуг для закладів РГ встановлено обмеження відповідно до 

Постанови КМУ від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та 
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-
vstanovlennya-karantinu-ta-zaprovadzhennya-obmezhuvalnih-protiepidemichnih-
zahodiv-1236-091220  
 

 
 

Практична робота № 7 

Тема: Мережа закладів ресторанного господарства (далі РГ). 

Мета: засвоїти знання стосовно формування мережі закладів РГ та застосування 
нормативів забезпеченості місцями в закладах ресторанного господарства. 

Теоретична частина 

Розвиток мережі ресторанного господарства і раціональне її розміщення мають 
велике значення у забезпеченні населення харчуванням за місцем проживання, роботи 
навчання. (Порядок застосування нормативів забезпеченності місцями в закладах 
ресторанного господарства, затверджений Мінекономіки України від 12.10.2009 р. № 
1111). 

Розвиток загальнодоступної мережі підприємств ресторанного господарства, яке 
обслуговує населення міста, здійснюється з урахуванням чисельності населення та його 
адміністративного значення(функції). З урахуванням першого фактора норматив на тисячу 
осіб населення на перші 5-10 років (перша черга) становлений у межах 25-61 місце, на 
другу чергу (наступні 10 років) – 34-75 місць. Другий фактор враховується за допомогою 
застосування коефіцієнта диференціації. 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zaprovadzhennya-obmezhuvalnih-protiepidemichnih-zahodiv-1236-091220
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zaprovadzhennya-obmezhuvalnih-protiepidemichnih-zahodiv-1236-091220
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zaprovadzhennya-obmezhuvalnih-protiepidemichnih-zahodiv-1236-091220


У містах-курортах та містах – центрах туризма потреба в мережі підприємств 
ресторанного господарства визначається виходячи з запланованої кількості 
відпочиваючих і приїжджих. 

У норматив розрахунку мережі підприємств РГ (крім курортів) не включають 
сезонну мережу, яку організовують додатково із урахуванням конкретних умов. 

У житловій зоні міста (мікрорайоні, житловому масиві) загальнодоступні 
підприємства РГ розміщують рівномірно у межах пішохідної доступності з урахуванням 
зупинок громадського транспорту і спрямованості пішоходних потоків.  

Підприємства міського значення розміщуються з урахуванням транспортної 
доступності для загальноміського транспорту, у центрах запланованих районів, на 
майданах, головних вулицях і магістралях, зонах відпочинку, в установах громадських і 
торгових центрів, будівлях, що стоять окремо, вбудованих і прибудованих до житлових 
будинків і громадських будівель. 

У структурі загальнодоступної мережі РГ частка місць ресторанів повинна 
становити 23,1%, кафе – 24,8%, їдалень – 9,3%, барів – 18,2%, закусочних – 8,5%, 
закладів швидкого обслуговування різних типів – 17,9%. 

Розвиток закритої мережі підприємств РГ, яка організовує харчування особового 
складу збройних сил, у вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних 
закладах, промислових підприємствах, тощо, здійснюється з урахуваннях чисельності 
працюючих і тих, хто навчається. 

Кількість місць у закладах РГ, яке обслуговує певні контингенти споживачів, за 
місцем роботи чи навчання, розраховується за нормативами на тисячу осіб у максимальну 
зміну. Так, наприклад, для учнів шкіл та професійно-технічних навчальних закладів 
норматив становить 330 місць на тисячу осіб явочної чисельності; студентів – 200 місць; 
зосереджених контингентів робітників, зайнятих на виробництві з перервним звичайним 
процесом – 250 місць; безперервним процесом – 150 місць і т.д. 

Кількість місць на підприємствах РГ, які знаходяться у спортивних будівлях, 
готелях, мотелях, вокзалах, аеропортах, на пристанях, розраховуються відповідно до 
відомчих норм технічного проектування, що враховано при розробці наведених вище 
нормативів забезпеченості місцями в закладах РГ. 

При визначенні кількості місць у закладах РГ, які розміщенні при готелях, мотелях, 
кемпінгах, керуються наступним мінімальним нормативом співвідношення місць у цих 
установах: одне місце у закладі РГ передбачається на одне місце у готелі одно- та 
двозірковому; 1,05 місця готелі – у готелі тризірковому; 1,2 місця – готелі чотири- та 
п'ятизірковому. Співвідношення місць у закладах РГ при однозірковому готелі: в кафе, 
їдальні, буфеті та барі у відсотках до місткості готелю – 50:50:10:1. Співвідношення місць 
в ресторані, кафе, буфеті та барі у відсотках до місткості готелю: у двозірковому готелі – 
60:25:10:1; у чотиризірковому готелі – 90:10:5:21 і т.д. (ДБН В.2.2-20:2008 Будинки і 
споруди. Готелі. Зі зміною № 1 від 01.10.2019 року) 

Витяг з ДБН В.2.2-20:2008 «Будинки і споруди. Готелі»: 



 
 

Для організації харчування працівників готелю обладнують буфет та їдальню. 
Кількість місць у них складає 10% від місць у готелі. 

Норматив місць для торгових підприємств становить 200 місць на тисячу осіб 
явочної чисельності в максимальну зміну. Тут можуть функціонувати їдальні, буфети, 
ресторани залежно від чисельності контингенту. Крім того, на території торгових та 
торговельно-розважальних комплексів розміщують заклади РГ різних типів (кафе, 
закусочні, ресторани, заклади швидкого обслуговування) для обслуговування покупців. 
(ДБН В.2.2-16:2019 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади) 

Створення мережі закладів РГ згідно із затвердженими нормативами сприятиме 
найбільш повному задоволенню потреб споживачів у послугах ресторанного 
господарства. 

 
Завдання 

1. За даними останніх маркетингових досліджень знайдіть інформацію стосовно 
структури загальнодоступної мережі ресторанного господарства України. 
Інформацію приведіть у відсотках. (Скористайтесь інтернет-ресурсами, вкажіть 
джерело інформації). 

2. Визначте основні принципи розміщення загальнодоступних закладів РГ. 
3. Які типи підприємств харчування рекомендовані для готелів згідно ДБН В.2.2-

20:2008 «Будинки і споруди. Готелі»? 
4. Якого пункту стосується зміна щодо підприємств харчування згідно ДБН В.2.2-

20:2008. «Будинки і споруди. Готелі. Зміна №1»? 
5. Визначте за ДБН В.2.2-16:2019 «Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади» в 

яких закладах зазначаються підприємства харчування, та які рекомендовані норми 
площі на одного відвідувача. Відповідь надайте у вигляді таблиці. 
 
Про затвердження Нормативів забезпеченості місцями в закладах ресторанного 
господарства та Порядку застосування нормативів забезпеченості місцями в 
закладах ресторанного господарства Наказ Мінекономіки  від 12.10.2009 № 1111 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1015-09#Text  

       

 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1015-09#Text


Практична робота №8 

Тема: Трансформації загальнодоступної мережі ресторанного господарства (далі РГ).  
Мета: вивчити особливості сучасного розвитку мережі закладів ресторанного господарства. 
Теоретична частина 
 

Сучасний ринок ресторанних послуг представляє велика кількість різноманітних 
закладів громадського харчування: це ресторани різних стилів і концепцій, ресторан-бар, 
кав’ярня, кафе-бар, кафе-пекарня, чайний салон, кафетерій, закусочна, шинок, ресторан за 
спеціальними замовленнями (catering) тощо. 

Починаючи з 90-х років ХХ ст., згідно з результатами ряду досліджень мережа РГ в 
Україні перейшла на етап комерціалізованого розвитку, спрямованого на задоволення 
диференційованого попиту, та зазнала структурних змін, пов’язаних зі становленням 
ринкових умов господарювання. І хоча цей етап розвитку ще не завершився, понад 20 років 
на національному ринку послуг РГ відбулися певні зміни. 

Трансформація загальнодоступної мережі ресторанного господарства відбувається 
шляхом розвитку двох основних напрямків: сітьового та несітьового.  

Незалежні ресторани характеризуються організаційно-господарською 
самостійністю. Вони самі вибирають стратегію і практику поведінки на ринку. Мають 
високий рівень ресторанного сервісу. В цілому реальний рівень доходів на підприємствах 
ресторанного господарства нижчий, ніж у готельному бізнесі. Щоб ресторанний бізнес був 
прибутковим, директору і менеджерам необхідні глибокі технічні і управлінські знання та 
досвід. На відміну від мережевих ресторанів, незалежні підприємства мають всі можливості 
бути не схожими. Саме їх унікальність, концептуальність створює неповторний імідж для 
споживачів, які віддають перевагу персональному обслуговуванню, зацікавлені в 
специфічних характеристиках місця розташування, сервісу, інтер'єру і управління 
підприємством. 

Коли на ринку є тільки один ресторан зі своїми неповторними особливостями, то 
унікальність є головною перевагою такого підприємства. Воно володіє великою гнучкістю 
і можливістю пристосовуватися до змін кон'юнктури ринку. 

Власники і керівники незалежних ресторанів мають можливість досягти стабільності 
шляхом створення специфічних особливостей своїх підприємств. Можливість надання 
бізнесу неповторних рис, іміджу, створення оригінального меню, високого рівня сервісу є 
однією з основних переваг в управлінні такими підприємствами. 

Сітьові утворення або мережа, утворюються на основі правил взаємодії та 
інтеграції підприємств як економічних суб’єктів, що мають близьку систему цінностей. 

За допомогою франшизи – бізнес-структури з певною концепцією, дизайном, 
асортиментом страв, - багато приватних підприємців організовують власний бізнес з 
найменшим ризиком. 

Франчайзинг - це організація ресторанного бізнесу, при якій власник торгової марки, 
торгового імені або авторського права на виробничу систему дозволяє іншій фірмі 
використовувати цю систему за певних умов. 

Роялті - це періодична плата франчайзеру за права на бізнес (розмір від 2 до 11,5 %). 
Окремо ці заклади сплачують за рекламу 1-5%. 

Особливості створення ресторанних мереж: 
- зважаючи на широкий перелік характеристик споживачів і комерційної 

спрямованості операцій на масового споживача виникає необхідність уніфікації пропозиції; 
- перебуваючи у складі ресторанної мережі, ці підприємства прагнуть одноманітності 

всіх їх елементів (власними або включеними на основі договору франчайзингу), оскільки 
стандартизація полегшує поширення позитивного досвіду. Важливо, щоб споживачі знали, 
що позитивний досвід, досягнутий на одному з них, буде поширений усередині всієї мережі, 
незалежно від місця розташування ресторанів; 



- керування мережею підприємств значною мірою спрощується в результаті 
стандартизації продукції, сервісу і управлінської політики. З'являється можливість економії 
грошових коштів при закупівлі продуктів. Зменшуються витрати, пов'язані з наймом і 
навчанням фахівців, спрощується контроль за якістю продукції та послуг. Споживач 
одержує чітке уявлення про те, що йому буде дано на будь-якому підприємстві. 

Мережеві ресторани мають єдиний центр управління, централізоване постачання 
продуктами, сировиною і напівфабрикатами, однакове меню з відносно обмеженим 
асортиментом, цільові рекламні акції та інші чинників. Франчайзер підтримує франчайзі за 
допомогою навчання персоналу, інструкцій правильного ведення бізнесу і т. д. 

На галузевому рівні франчайзинг спроможний забезпечити: розвиток здорової 
конкуренції; зростання рівня забезпеченості споживачів підприємствами ресторанного 
господарства та місцями в них; підвищення якісного рівня розвитку ресторанного бізнесу; 
охоплення ресторанними послугами ринкових ніш соціальної спрямованості. 

Не зовсім вигідними для франчайзі є наступні нюанси: 1) втрата свободи дій та 
ініціативи в бізнесі; 2) придбання франшизи приносить великі витрати; 3) повна залежність 
від стабільності франчайзера. 

Прийнято розрізняти регіональні, національні і міжнародні мережі. 
В якості міжнародної мережі ресторанів можна навести ту, яка успішно працює в 

Україні з 90-х років XX століття - мережа фаст фуд "McDonalds", одна з перших мереж 
прийшла на український ринок. 

У США близько 80% ресторанів цієї мережі – франшиза, а в Європі – близько 50%. 
Іноземні системи створили стимул для розвитку національних систем на основі 

франчайзингу. Одним з перших таких проектів стало створення мережі національних 
ресторанів швидкого харчування "Швидко", "Мак Смак", "Домашня кухня", "Пузата Хата" 
та ін. Перше з них було відкрито в 1999 році у Києві. 

У ресторанних мережах широко представлені національні кухні - українська ("Пузата 
хата", "Здоровенькі були", "Куркуль"), японська ("Якиторія", "Суші Хата"), італійська 
("Челентано", "Патіо-Піца"), східна - "Східний експрес", латиноамериканська - 
"Картопляна хата", ресторан італійської та японської кухні «Мафія». 

У деяких регіонах України з'явилися свої оригінальні підприємства, наприклад 
"Домашній кухар" (Черкаси), "Жарю Парю" (Одеса), «Львівські круасани» – концепція 
ресторанів швидкого харчування у формі пекарні-кав’ярні, мережа ресторанів "XXI 
століття" в Києві. 

За рівнем, якістю та специфікою наданих послуг на українському ринку ресторанного 
господарства визначили три основні сітьові системи: 

1. Елітних підприємств (закладів) РГ (або так званих закладів «високої кухні»); 
2. Формат Quick&Cacual - займають середнє положення між рестораном і фаст-фудом. 
3. Підприємства (заклади) швидкого обслуговування (fast-food). 

Основними сітьовими утвореннями, які об’єднують елітні підприємства РГ в Україні, 
є «Козирна карта», «Мировая карта», «21 век», «Карт бланш» та інші. Кожне з них за 
базовою осново їх створення та діяльності являє собою так звану змішану сітьову структуру 
(сітьове утворення), в якій для досягнення більшого ефекту від спільного просування 
товарної пропозиції і/або забезпечення певної економії на ньому інтегруються різні за 
типами заклади, але більшість з них ресторани. 

Найбільш широко вітчизняний ринок представлений закладами формату 
Quick&Casual та fast-food.  

Представників сітьових утворень формату Quick&Casual на українському ринку 
умовно можна поділити на 2 групи: такі, що чітко позиціонують себе у форматі (наприклад, 
"Пан Піца"), та дуже близькі до нього (наприклад, "Домашня кухня", "Два гуся"). На 
сегменті ринку Quick&Cacual виділяють мережі піцерій ("Піца Челентано", "Уно піца", 
"Маріо" тощо) та експрес-кафе ("Пузата хата", "Домашня кухня", "Здоровенькі були", 
"Дрова", "Якіторія", "Тралі-Валі", "Матусина хата", "Єврохата", тощо). 



Основними сітьовими операторами на сегменті швидкого обслуговування, які є 
класичними (традиційними) мережами фаст-фуду, є "McDonald's", "Швидко", "Містер 
Снек", "Печена картопля", та інші. 

Важливу роль у зростанні швидкого обслуговування споживачів і розвитку 
виробничої і збутової діяльності закладів швидкого обслуговування (fast-food) та формату 
Quick&Casual відіграє наявність сучасного обладнання і новітніх форм обслуговування, 
зокрема самообслуговування з використанням роздавальні і вільного руху. 

Розглянемо основні формати ресторанів та кафе, що діють на ринку України та 
підпадають під класифікацію мереж трасових ресторанів та кафе. 

Українські компанії намагаються переймати європейський досвід у організації 
закладів харчування. З’явилася велика кількість одиничних закладів та мереж закладів 
ресторанного господарства, що розташовані на автошляхах. Концептуальною основою 
створення закладів ресторанного господарства на автозаправних станціях (АЗС) виступало 
надання споживачам супутніх послуг та додаткового сервісу. Вперше така стратегія 
пройшла випробування на польських станціях Orlen і мала позитивний вплив на збільшення 
прибутковості бізнесу. 

Першою компанією, що відкрила в Україні власну мережу ресторанів та кафе є 
компанія «OKKO». 

 
Дані станом на червень 2014. 



Ефективність діяльності та розвитку як сітьових так і несітьових загальнодоступних 
підприємств (закладів) РГ суттєво залежить від якості робити їх виробничих та 
організаційно-обслуговуючих систем, використання систем часткової зайнятості 
працівників, що дозволяє їм певним чином регулювати обсяги відпрацьованого часу та 
підвищувати корисний ефект від операційної діяльності персоналу. 

Створення мережі закладів ресторанного господарства згідно із затвердженими 
нормативами сприяє найбільш повному задоволенню потреб споживачів у послугах 
ресторанного господарства. 

 
Завдання 

1. Які основні напрямки розвитку ресторанного господарства? 
2. Які переваги та недоліки сітьових мереж? 
3. Які переваги та недоліки несітьових мереж? 
4. Як прийнято розрізняти мережі? Наведіть приклади відомих Вам закладів РГ. 
5. Яким чином за класифікацією послуг можна розділити сітьові системи? 

Наведіть приклади відомих Вам закладів РГ. 
 
 

Практична робота №9 

Тема: Інноваційні технології в сфері ресторанного господарства. 
Мета: вивчити особливості сучасного розвитку мережі закладів ресторанного господарства 
(далі РГ). 
Теоретична частина 

Інновація (англ. innovation нововведення) ідея, новітній продукт в галузі техніки, 
технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної 
діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим 
результатом інноваційної діяльності. Інновації відіграють важливу роль в індустрії послуг, 
оскільки задля кращого задоволення потреб споживача послуг необхідно постійно 
пропонувати щось нове. Існує значна кількість видів інновацій. 

Інноваційний розвиток – це процес господарювання, що спирається на пошук і 
використання нових способів і сфер реалізації унікальних, неповторних можливостей 
підприємства. 

Креатив ‒ це те, що приваблює клієнта; те, що цікаво, оригінально; що споживається 
разом з товаром і задовольняє запити цільової аудиторії. Саме завдання креативу має бути 
створення у споживача емоції і бажання, які могли б служити підставою для придбання 
товару. 

Якщо кількість і якість креативу вище, ніж у конкурентів, і дана кількість і якість 
відповідає вимогам ринку, то із впевненістю можна стверджувати, що це буде сприяти 
підвищенню конкурентоспроможності підприємства. 

Нові ринкові ніші відкриваються інноваційними ідеями. Нові види продукції, нові 
способи продажів, нові методи маркетингу, нові знання, нові ідеї в рекламі, просуванні та 
комунікації ‒ все це відрізняє успішні компанії від аутсайдерів. 

Якість їжі і обслуговування не являються єдиними факторами розвитку ресторанного 
бізнесу. За останні роки інновації суттєво змінили індустрію громадського харчування. 
Тому для отримання високих прибутків та підтримки свого престижу сфера обслуговування 
повинні бути в курсі актуальних новинок. 

Концептуальні інновації ‒ це створення нових концепцій готельно-ресторанних 
закладів, їх послуг та реалізація в нових форматах обслуговування, нових архітектурно-
інженерних і технологічних рішеннях, що задовольняють потреби гостей. 

Японія в даному контексті є країною-лідером по впровадженню концептуальних 
інновацій у сферу ресторанної індустрії. 



Одними з найпопулярніших ресторанних закладів у Японії є кото-кав’ярні. Котяча 
кав'ярня (Кото-кав'ярня) це кав'ярня, де любителі котячих можуть провести дозвілля в 
компанії домашніх котів. Перша кото-кав'ярня на Японських островах була відкрита в Осаці 
в 2004 році. Потім подібні кав'ярні відкрилися в інших містах і на сьогодні тільки в Токіо 
їх існує кілька десятків. 

Варто врахувати, що не пускають дітей віком до 13 років, а куріння заборонено - немає 
навіть спеціальної зони. Також існують строгі правила: вимиті руки, зняте взуття, ласощі 
для кішок, лише надані самим закладом та ніяких фотоспалахів. 

У 2016 р. у Токіо було відкрито перше у світі їжаче кафе Hedgehog Cafe Harry. 
Принцип роботи закладу такий ж, як у котячих кафе, тільки головними героями тут 
виступають маленькі колючі тваринки. У цьому закладі зібрано понад 20 видів їжаків, що 
живуть у акваріумах. Тутешні їжаки ручні, тому вони не згортаються, а дозволяють себе 
гладити. 

У цьому ж самому приміщенні, де знаходиться Hedgehog Cafe Harry, проте поверхом 
нижче, розташоване кафе з кроликами Ms. Bunny та зоомагазин. Відвідувачі можуть 
насолоджуватися грою з великою кількістю кроликів, випити кави чи інші напої. 
Зоомагазин продає кроликів, а також супутні товари. 

Кафе із совами (Owl cafes) є прекрасною альтернативою, якщо у гостей алергія на 
котів чи інших тварин. 

У місті Уцуномія існує ресторан Каябукі, в якому гостей обслуговує мавпа. Все 
почалося із того, що друзі подарували власнику ресторану мавпу по кличці Якчан, яка 
несподівано почала із задоволенням копіювати дії обслуговуючого персоналу. Розумна 
мавпа стала головною атракцією та збільшила кількість гостей. Мавпа носить одяг, подає 
напої і серветки, сервірує столи. У власника ресторану є ще кілька молодих мавп, які 
позують для фотографій з гостями, проте ще не навчені мистецтву обслуговування. 

У Токіо почало працювати кафе, де замовлення клієнтам розносять симпатичні 
роботи-офіціанти. А керують ними дистанційно люди з обмеженими фізичними 
можливостями. 

Подібним проектом розробники хочуть вирішити відразу кілька проблем: забезпечити 
працівниками громадські заклади, підвищити їх привабливість для туристів, допомогти в 
соціалізації людям з обмеженими фізичними можливостями та дати їм роботу. 

У Сінгапурській мережі ресторанів Timbre звичайних офіціантів замінили літаючими 
дрона. Тепер відвідувачі цього незвичайного закладу з ще більшим нетерпінням очікують 
появи офіціанта з їжею, а точніше кажучи його прильоту. Причина появи літаючих 
офіціантів у ресторанах Timbre цілком банальна – це проста нестача робочих рук. 

Каліфорнійський ресторан Catch при готелі використовує iPad в якості електронної 
карти вин, яка не тільки дозволяє вибрати вино по різними параметрами (рік, букет, регіон, 
ціна і інше), але і дає поради по поєднання цього з стравами місцевої кухні. 

 
Одна з інновацій в ресторанах полягає в тому щоб показати меню прямо у вітрині 

ресторану. Для цього використовують муляжі страв. Вони виглядають як справжні страви, 
видно їх розмір та об'єм, можна поставити цінники та вказати інгредієнти які входять до 
складу страви. Муляжі приваблюють своїм виглядом і полегшують вибір страв 
відвідувачам. Така інновація в оформленні надає переваги ресторану і зручна для 
відвідувачів. 

Важливою інновацією у ресторанному бізнесі є інтерактивне меню, яке винайшли 
для швидкого прийому замовлення. Це сенсорний екран який вмонтовано у стіл і 
знаходиться перед гостем. Людина може переглянути асортимент страв та напоїв та одразу 
зробити замовлення. Електронне меню супроводжується фотографією страви, а також 
переліком інгредієнтів, які входять до її складу. Крім того, програма пропонує обрати гарнір 



до замовленої страви. Під час очікування на страву, гості можуть пограти в ігри або 
скористатися інтернетом на пристрої. 

Також це спрощує роботу працівників, інтерактивне меню має такі переваги:  
− Офіціанти не витрачатимуть час на приймання замовлення і зможуть якісно 

виконувати інші функції закріпленні за ними; 
− Всі замовлення упорядковано приходять на кухню чи бар без плутанини;  
− Послідовне приготування та видача страв;  
− Швидке обслуговування. 

PapaShon - перше в Європі інтерактивне кафе з “цифровими” столами відкрилося 
в самому її серці – в місті Лева. Це інноваційна родзинка Львова. 

Головною рисою унікального кафе є столи з “живим” екраном. З їх допомогою 
відвідувачі можуть ознайомитись з меню PAPASHON та зробити замовлення онлайн, тобто 
без втручання офіціанта. Крім того, на екрани можна вивести відео з камер і спостерігати 
за роботою закладу в реальному часі. Поки обробляється і виконується замовлення, гості 
мають час всієї компанією побавитись в різноманітні онлайн-ігри, які розраховані на 
гравців різного віку. 

Відкрита кухня являє собою особливу концепцію, в основі якої лежить прагнення 
показати гостю, що все готується чесно, без секретів. На очах у відвідувачів виконується 
практично все: від салатів до десертів, залежно від виду кухні. Якщо щось не вийшло, кухар 
переробляє блюдо. На очах можуть працювати не всі. Для цього потрібні працівники з 
артистизмом, стресостійкістю та терпінням. 

Ще одна новинка яка набула популярності останім часом - це антикафе. Це місце, де 
гості закладу мають змогу безкоштовно користуватися інтернетом та настільними іграми. 
Платять тільки за час перебування в закладі. Люди які працюють на фріленсі часто 
відвідують такі заклади. 

Етнічні ресторани є популярним видом закладу ресторанного господарства. Це 
ресторани країн Сходу (японські, китайські, тайські), латино-американські (мексиканські, 
бразильські), Європи (французькі, італійські, німецькі), країн СНД (грузинські, узбецькі) 
тощо. При їх створенні приділяється увага особливостям національного кулінарного 
мистецтва, архітектурно-художнього конструювання будівель, приміщень, дизайну, 
національного посуду тощо. 

Крім того, в умовах сьогодення значною популярність користується кулінарна 
продукція, яка виготовлена з локальних продуктів, що спонукає розвиток підсобного 
господарства. Так, для більшості етнічних ресторанів нормою стає наявність власної міні-
ферми або саду та городу 

Останніми роками ресторанний бізнес розвивався досить динамічно та зростав 
випереджаючими темпами. Один за іншим відкривались нові ресторани, паралельно ще 
більш швидкими темпами колишні ринки перетворювались на модні гастропростори, 
з’являлись нові формати підприємств ресторанного бізнесу, велика кількість одиничних 
закладів та мереж закладів ресторанного господарства, що розташовані на автошляхах. 

Сучасні реалії функціонування підприємств різних галузей економіки 
характеризуються досить складною ситуацією. Поширення загрози COVID-19 у всьому 
світі змінило діяльність усіх суб’єктів господарювання. 

Ресторанний бізнес зіштовхнувся з безпрецедентною кризою, яка, безумовно, 
трансформує в перспективі діяльність підприємств цієї сфери. 

В таких умовах на перший план виносяться питання гнучкості та швидкості реакції 
підприємств ресторанного бізнесу, що передбачає адекватну трансформацію бізнесмоделі 
їх діяльності відповідно до змін умов ведення бізнесу. 



Новий індустріальний ландшафт, створений COVID-19, змушує підприємства 
ресторанного бізнесу розробляти нові креативні механізми не тільки збереження 
життєздатності, але й розвитку, які б дали змогу адаптуватись до нових реалій зовнішнього 
середовища. 

Так, найбільша кількість кафе (як несітьових, так і сітьових) в Україні закрилась або 
перейшла на роботу за франшизами у період «піку» фінансової нестабільності. 

Ресторани, кафе, пекарні та інші підприємства цієї сфери в умовах боротьби з 
пандемією вимушені змінювати формат роботи з клієнтами. Для збереження свого іміджу, 
утримання постійних клієнтів та загалом присутності у сфері ресторанного бізнесу значна 
частина підприємств здійснила реінжиніринг основних бізнес-процесів з акцентом на 
формат адресної доставки. 

Інформаційні технології внесли в життя людей та суб’єктів господарювання різних 
сфер економічної діяльності, зокрема підприємств сфери ресторанного бізнесу, нові 
креативні рішення. 

Зростаючий ритм сучасного життя стає більш мобільним (користувачі мобільних 
пристроїв мають широкі можливості придбання ресторанної продукції через зручні 
додатки). 

Мобільні додатки у віртуальних об’єктах привели до появи креативних напрямів 
розвитку підприємств ресторанного бізнесу та їх наближення до споживачів. Сьогодні 
споживач може замовити кулінарні страви, не виходячи з дому, роботи або в інших різних 
ситуаціях, які обмежують відповідний час на відвідування підприємств ресторанного 
бізнесу. Інтерактивні технології створюють можливість споживачу спостерігати за тим, як 
готуються кулінарні страви, через веб-камеру на кухні. Так, Мішленівський шеф Массімо 
Боттура (Massimo Bottura) залишився вдома на час карантину й запустив в «Instagram» 
кулінарне шоу «Кухня карантину». Декілька разів на тиждень він разом із сім’єю готує 
вечерю та ділиться кулінарним досвідом. 

Вчені зазначають, що «зростання мобільних додатків у віртуальних об’єктах 
обумовлено безліччю переваг, серед яких домінуючими є легкість проникнення на ринок, 
охоплення більшої кількості  людей, безпосередність у взаємодії між клієнтом і 
підприємством ресторанного бізнесу, усунення посередників, а також географічних 
бар’єрів і можливість оптимізації витрат як споживача, так і підприємства ресторанного 
бізнесу». 

Завдяки додаванню унікального ідентифікатора та можливості підключення до 
Інтернету для підприємств ресторанного бізнесу є унікальна можливість покращення 
системи управління запасами, підвищення її ефективності, відстеження руху запасів і 
підвищення задоволеності клієнтів. 

Такі переваги надає використання RFID-технологій (Radio Frequency Identification, 
що в перекладі означає «радіочастотна  ідентифікація»),  тобто технологій  автоматичної 
безконтактної ідентифікації об’єктів за допомогою радіочастотного каналу зв’язку. 

Інформація, отримана під час використання RFID-міток, може мати переваги щодо 
відстеження запасів, аналізу популярності ресторанної продукції, створюючи можливість 
покращення меню. Відстеження обслуговування таблиць може допомогти під час 
розроблення більш ефективних способів прийому замовлень, обслуговування клієнтів та 
підвищення ступеня їх задоволеності. Відстеження співробітників, з іншого боку, може 
допомогти зменшити проблеми пунктуальності та підвищити продуктивність. 

Рестораторам також слід сфокусувати увагу на інструменті інтернет-маркетингу, 
що передбачає просування ресторанного продукту, самого підприємства ресторанного 
бізнесу та його бренду за рахунок використання соціальних медіа, контент яких 
створюється чи оновлюється за рахунок зусиль власників і відвідувачів, а саме на 
соціальному медіа маркетингу (Social Media Marketing, SMM). Робота соціальних медіа 
полягає в тому, що вони за допомогою прямої та прихованої взаємодії охоплюють цільову 
групу користувачів. 



Серед популярних платформ, які використовують споживачі, слід назвати не тільки 
популярні «Facebook», «Instagram» і «Twitter», але й соціальний інтернет-сервіс і 
фотохостинг «Pinterest», ділову соціальну мережу «LinkedIn», сервіси мікроблогів «Tumblr» 
і «Flickr», відеохостінги «YouTube» та «Vimeo», нові формати для розміщення відеофайлів 
«Coub», «Vine», а також індивідуальні мессенджери «WhatsApp», «Viber» і «Telegram». 

Задля реанімації ресторанного бізнесу в умовах карантину розроблений 
концептуальний базис маркетингу соціальних медіа для підприємств ресторанного бізнесу 
(рис. 1), який ґрунтується на чотирьохетапному підході (POST-методі) та орієнтований на 
визначення ключових акцентів, які мають бути враховані під час визначення стратегічних 
векторів розвитку підприємств ресторанного бізнесу в короткостроковому періоді, 
розроблення ефективного плану маркетингу в соціальних мережах бізнесу та клієнтів. 

Метод POST (People (люди), Objectives (цілі), Strategy (стратегія), Technology 
(технологія)) був запропонований Чарлін Лі та Дж. Берноффом як ефективна основа для 
розроблення стратегії соціальних мереж. 

Теперішні реалії функціонування українських підприємств свідчать, що роль 
Інтернету в умовах фінансової та політичної кризи швидко зростає, варто розглянути та 
взяти до уваги такі переваги: 

1. Більш низькі витрати на просування та збут. 
2. Можливість швидкого виходу на нові ринки та розширення існуючих ринків. 
3. Величезна широта охоплення та високоточна адресність впливу на цільову 

аудиторію. 
4. Простота обліку руху товару. 
5. Швидкість доступу на ринок будь-якої країни світу чи регіону. 
6. Інтерактивність взаємодії з контрагентами. 
7. Можливості легко провести ринкові дослідження. 
8. Підвищення рівня обслуговування споживачів, шляхом надання максимально 

повної інформації про товари та послуги 24 години на добу. 
9. Зручність і швидкість здійснення угоди для споживача, що позитивно впливає на 

повторні покупки. 
10. Можливість доступу споживача до інформації підприємства з будь-якого місця без 

будь-яких додаткових витрат. 
11. Запобігання несумлінності або недосвідченості продавців тощо. 
Отже, доцільно розглядати застосування інформаційних технологій та Інтернет як 

методологію та інструментарій ведення сучасного бізнесу. 
 



 
 
Завдання 
Наведіть відомі Вам приклади інноваційних технологій у сфері ресторанного 

господарства. 
 
 

Практична робота № 10 

Тема: Організаційна структура підприємств ресторанного господарства (далі - РГ). 
Мета: вивчити організаційну структуру підприємств ресторанного господарства. 
Теоретична частина 

Під організаційною структурою управління підприємством ресторанного 
господарства слід розуміти склад і форми взаємозв’язків між керівними працівниками 
підприємства (менеджерами різних рівнів), що виконують функції управління для 
досягнення стратегічних цілей підприємства. Організаційна структура управління 
забезпечує підприємство відповідною базою для планування, організації, виконання і 
контролю робіт. 



В організаційній структурі управління підприємств РГ виділяються рівні управління, 
ланки (відділи) і зв’язки. 

До ланок управління підприємств РГ належать структурні підрозділи; менеджери, що 
виконують функції управління, забезпечують регулювання і координацію діяльності 
декількох структурних підрозділів; окремі спеціалісти. Зв’язки між окремими відділами 
(підрозділами) – мають горизонтальний характер. 

Рівень управління — це сукупність ланок управління, що займають певний 
ієрархічний рівень у системі управління підприємством РГ. Рівні управління знаходяться у 
вертикальному підпорядкуванні один одному і включають адміністрацію (керівників 
вищого рівня), менеджерів служб та керівників окремих відділів. Типову структуру 
управління на підприємствах РГ характеризують трьома рівнями (рис.1): інституційним 
(вищим), управлінським (середнім), технічним (нижчим). 

Ланка управління — відокремлений орган, наділений функціями управління, 
визначеною відповідальністю за виконання функцій. Ланками на підприємствах РГ є 
служби, відділи, підприємства, що надають додаткові послуги, окремі особи.  
 

 

Інституційний рівень       Управління вищої 
ланки 

_____________________________________________________________________________
______ 

Управлінський рівень       Управління 
середньої ланки 

_____________________________________________________________________________
______ 

 
Технічний рівень         Управління нижчої 
ланки 
 
 
 

Інституційний рівень. 
Директор (менеджер) ресторану організовує всю роботу закладу і несе 

відповідальність за його стан і діяльність. 
Директор ресторану забезпечує виконання затверджених для закладу планів і завдань. 

Він вживає заходи щодо своєчасного постачання закладів продовольчими товарами і 
матеріально-технічними засобами, а також встановлює для кожної матеріально 
відповідальної особи ліміт товарних залишків; керує впровадженням прогресивних форм 
обслуговування; забезпечує дотримання працівниками правил торгівлі; техніки безпеки; 
санітарних вимог; щодня до початку роботи оформляє контрольну стрічку і після 
закінчення торгівлі знімає покази лічильників контрольно-касових апаратів, звіряючи їх з 
сумою зданої касиром виручки. До обов'язків генерального менеджера входить і розгляд 
скарг і пропозицій, вжиття заходів щодо усунення зазначених недоліків; забезпечення 
підвищення кваліфікації працівників закладу. 

Управлінський рівень. 
Інші керівні працівники (менеджер із виробництва, менеджер із обслуговування, 

тощо) керуються в своїй діяльності затвердженими генеральним менеджером посадовими 
інструкціями, складеними на основі кваліфікаційних характеристик посад цих працівників. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор 

Менеджери 
відділів, груп  

Фахівці, які займаються 
аналізом інформації, 

розробкою технічних, 
економічних і організаційних 

рішень 



Менеджер із виробництва є ключовою особою, що несе відповідальність за 
виробничу діяльність закладу і якість продукції. У дрібних закладах він є одночасно і 
помічником директора ресторану. Він повинен мати такі організаторські якості, як уміння 
керувати колективом, здатність організувати роботу службовців з реалізації цілей і завдань 
виробничого відділу, навики навчання персоналу всім напрямам роботи, здатність 
підтримувати високі стандарти обслуговування і забезпечити безперебійну роботу. 

Менеджер із виробництва організовує роботу, забезпечуючи приготування їжі високої 
якості, різноманітного асортименту, розподіляє обов'язки кухарів, складає графік виходу на 
роботу виробничого персоналу, постійно контролює дотримання технології приготування 
їжі, норм використання сировини, санітарних правил, наявність у кухарів на робочих місцях 
технологічних карт, розробляє меню, у складі комісії проводить бракераж готової їжі. 

Менеджер із виробництва є відповідальною особою за постачання сировини, він 
укладає договори з постачальниками, добиваючись організованого постачання, що у свою 
чергу знижує витрати на утримання транспорту і дає гарантію якості продукції, що 
поставляється, та її безперебійну доставку. 

Для підвищення продуктивності праці недостатньо правильно складеного меню. 
Чіткий розподіл обов'язків у сфері обслуговування і виробництва вимагають від менеджера 
знань не тільки щодо роботи торгових приміщень, але і виробничих. 

Робота виробничих цехів повинна бути безперебійною і якісною. Відповідають за 
організацію виробництва і обслуговування менеджер із обслуговування та менеджер із 
виробництва. Вони повинні організувати діяльність виробничих цехів і торгових 
приміщень з урахуванням усіх норм і правил, налагодити роботу цехів із роздачею і 
відпуском готової продукції. Менеджер із обслуговування повинен розподілити роботу між 
офіціантами згідно із наперед складеним графіком. У закладах ресторанного господарства 
з урахуванням його виробничо-торгової діяльності застосовують такі види графіків: 
лінійний, стрічковий, двобригадний, комбінований, графік сумарного обліку робочого часу. 

Саме в ресторанах вищої категорії до керівної ланки відносять менеджера з 
виробництва. В інших же відповідальність за виконання функцій менеджера з виробництва 
несе шеф-кухар. 

Менеджер із виробництва забезпечує: 
• раціональне використання сировини і організовує кулінарну обробку продуктів 

відповідно до правил технології приготування страв, добиваючись випуску 
продукції високої якості; 

• щодня корегує меню, з урахуванням наявних продуктів і асортиментного мінімуму, 
здійснює бракераж страв; 

• вивчає попит відвідувачів; 
• забезпечує дотримання на виробництві норм санітарної гігієни, техніки безпеки. 

Менеджер із обслуговування є організатором усієї роботи в торговому залі закладу 
ресторанного господарства. Основне його завдання полягає в доброзичливому прийомі 
відвідувачів, в своєчасному наданні їм всього, чим володіє заклад ресторанного 
господарства, - затишок, смачні страви, приємна музика, можливість танцювати, і, звичайно 
ж, високий рівень сервісу. Причому, організувати це все потрібно так, щоб відвідувачі 
відчували себе комфортно, були задоволені обслуговуванням. 

Функції менеджера з обслуговування полягають у завідуванні столом і кухнею та 
розпорядництві у ресторані. Розпорядництво - головний обов'язок менеджера з 
обслуговування. У ресторані менеджер із обслуговування виконує функцію господаря, який 
створює тут атмосферу гостинності. 

Вранці, приходячи на роботу, менеджер повинен перевірити технічний стан торгових 
приміщень: залу, вестибюля, гардероба, бару, туалетних кімнат, звертаючи увагу на якість 
проведеного прибирання, наявність і справність меблів, устаткування, освітлення тощо. 



Тут же він вживає необхідні заходи щодо усунення недоліків або несправностей. 
Після огляду торгових приміщень менеджер знайомиться із записами попередньої зміни, 
заздалегідь прийнятими замовленнями на обслуговування, робить відповідний аналіз і 
віддає розпорядження про сервіровку столів. Він також відповідальний за організацію 
процесу обслуговування, керує роботою офіціантів, барменів, прибиральниць торгових 
приміщень, мийників посуду, працівників сервізних, швейцарів, а також музикантів і 
артистів оркестру. Менеджер із обслуговування здійснює розстановку офіціантів по 
робочих місцях, складає графіки виходу персоналу на роботу, веде облік робочого часу 
офіціантів, забезпечує своєчасну і правильну підготовку залу до відкриття ресторану, 
перевіряє наявність меню і прейскурантів. 

У обов'язки менеджера з обслуговування входить складання меню для груп іноземних 
туристів, які відвідують ресторан. З урахуванням їхніх національних особливостей, смаків, 
звичок, він мас проводити інструктаж обслуговуючого персоналу перед початком роботи. 
У меню указують найменування страви, її вартість, а також вихід основного продукту. При 
обслуговуванні іноземних гостей меню повинне бути надруковане іноземними мовами. 
Правильно складене меню дозволяє повніше задовольнити попит споживачів і чітко, без 
перебоїв організувати роботу ресторанного господарства. 

Менеджер із обслуговування перевіряє утримання приміщень торгової групи, 
дотримання персоналом, який працює в торговому залі, вимог щодо охайності і правил 
особистої гігієни. Відповідає також за організацію навчання персоналу правилам, 
прийнятим у закладі ресторанного господарства, вивчення документів щодо 
обслуговування клієнтів у закладі ресторанного господарства, лімітів на окремі види 
харчування. 

Крім того, менеджер із обслуговування здійснює контроль за сервіровкою столів, а 
також за дотриманням правил торгівлі, дисципліни в залі.  

Менеджер зобов'язаний інформувати офіціантів, барменів, кастелянш, нарізувачів 
хліба про зміни в роботі, наказах, розпорядженнях по ресторану. Для проведення таких 
зборів менеджер із обслуговування має право залучити начальників цехів, відділів, служб 
закладу ресторанного господарства. На таких заходах присутність директора або його 
заступника бажана, оскільки додає зібрання їм великої значущості та усвідомлення 
персоналом відповідальності за свою роботу. 

Менеджер із обслуговування повинен володіти відчуттям турботи, товариськості, 
розумінням колег по роботі. Порадившись із старшими офіціантами, менеджер із 
обслуговування розподіляє офіціантів по місцях роботи залежно від їхніх знань і 
практичних навиків. Для проведення банкетів або фуршетів він призначає старшого з 
обслуговування. 

Тільки після вищезгаданих розпоряджень менеджер із обслуговування приступає до 
виконання свого основного завдання - зустрічі гостей. Протягом цілого дня він повинен 
тримати в пам'яті багато важливої інформації, а в першу чергу число вільних місць. Як 
показує практика, в деяких ресторанах для зручності та підвищення якості обслуговування 
використовується сучасне технічне оснащення, як наприклад, табло, що світиться. Завдяки 
системі електронного зв'язку таку потрібну інформацію гості можуть одержати самостійно, 
поглянувши на табло. 

Менеджер із обслуговування завжди перебуває в залі, зустрічає гостей і пропонує їм 
зайняти вподобаний столик, стежить за наданням клієнтам "Книги скарг і пропозицій". 
Дипломатично на першій стадії вирішує всі конфлікти, що виникають, керуючись правилом 
"клієнт завжди правий". 

Велика відповідальність покладається на менеджера з обслуговування при підготовці 
та проведенні в закладі РГ різних прийомів. Він веде облік замовлень на прийоми і банкети, 
безпосередньо керує обслуговуванням. При цьому менеджер із обслуговування погоджує із 
замовниками прийому всі організаційні питання. Якщо проводиться офіційний прийом, 
менеджер із обслуговування повинен наперед одержати від замовника план розміщення 



гостей за столами. Домовленість про проведення прийому оформляється отриманням від 
замовника авансу або гарантійного листа. Він організовує підготовку закладу до 
проведення тематичних балів, вечорів, святкувань, бере участь в оформленні залів, 
складанні програми музичного обслуговування і в складанні меню. 

Менеджер із обслуговування також бере участь у роботі за оцінкою якості праці (по 
торговій групі), веде журнал обліку. 

Менеджер із обслуговування здійснює контроль над своєчасністю і правильністю 
складання офіціантами реєстрів рахунків. Тому він протягом дня координує та контролює 
роботу офіціантів та іншого персоналу торгового залу. Тим самим менеджер із 
обслуговування прагне попередити можливі помилки і порушення в обслуговуванні, а за 
необхідності сам бере участь у їх негайній ліквідації. Він вибірково, але систематично 
перевіряє точність оформлення рахунків і розрахунків офіціантів з гостями, повноту і 
правильність відпускання кухнею продукції, чистоту посуду в сервізній. 

Після робочого дня менеджер із обслуговування стежить за внесенням у касу 
офіціантами авансових сум і виручки за день, здачею посуду і приборів у сервізну, 
своєчасним виходом обслуговуючого персоналу. 

Менеджер фінансового відділу управляє роботою головного бухгалтера, менеджера 
господарської служби, завідуючого відділом заробітної плати. 

Менеджер технічного відділу очолює інженерно-експлуатаційний відділ. Йому 
підпорядковуються: старший майстер, завідувачі майстернями з ремонту обладнання, 
системи опалення, техніки безпеки, холодильних установок, меблів і ін. 

Менеджеру комерційного відділу підпорядковується менеджер з питань матеріально-
технічного постачання, менеджер обслуговування конгресів, менеджер з реклами і ін. 

Технічний рівень управління. 
Технічний рівень управління представлений керівниками нижчої ланки управління, 

які здійснюють керування безпосередньо обслуговуючим персоналом. Це керівники 
виробничих ланок, які відповідають за розподіл завдань серед виконавців, контролюють їх 
виконання, водночас самі приймають участь у виробничому процесі. 

Фахівці - категорія працівників, які займаються безпосередньо аналізом інформації, 
що надходить, розробкою технічних, економічних і організаційних рішень. До них 
належать інженери й техніки всіх спеціальностей, технологи, економісти, бухгалтери, 
товарознавці, юрисконсульти та інші фахівці, що здійснюють розробку і впровадження 
форм організації виробництва і обслуговування, методів планування та обліку виробничо-
господарської діяльності, постачання, контроль за роботою закладу. Це працівники 
торгових, виробничих, планово-економічних, фінансових, юридичних та інших служб 
закладу РГ. 
_____________________________________________________________________________
______Керівники всіх відділів у готелях (окрім функції управління) виконують функції 
виконання доручень керівників вищого рівня. Частка виконавчої функції зростає з 
пониженням рівня управління. Не виконує доручень лише власник готелю. Виконання 
доручень (згідно з витраченим часом), як свідчить моніторинг, на вищому рівні займає 
близько 10 %, на середньому – 50 %, нижчому – близько 70 % загального часу менеджерів. 
Решта часу менеджери витрачають на прийняття рішень з управління. 
 

Зв’язки забезпечують взаємодію і координацію між елементами структури 
управління підприємством. Згідно з характером відносин елементів структури, зв’язки 
поділяють на вертикальні й горизонтальні. 

Горизонтальні зв’язки відображають стосунки з кооперації і узгодження дій між 
рівноправними елементами одного ієрархічного рівня управління. 

Вертикальні зв’язки забезпечують процес управління і підпорядкування. Так, 
наприклад, зв’язок між генеральним директором і менеджером певної служби. 



Ці зв’язки виникають при ієрархічній побудові системи управління, наявності чіткої 
організації рівня управління підприємством, кожен з яких характеризується власними 
цілями. 

Лінійні зв’язки відображають передачу управлінської інформації загального характеру 
необхідної для виконання із підпорядкуванням у всіх питаннях нижчих підрозділів вищим. 
Ця система проста і ефективна. Якщо проблеми не складні, рішення можуть приймати 
самостійно в підрозділах. 

Функціональні зв’язки поєднують з підпорядкуванням нижчих підрозділів ряду 
функціональних підрозділів, які професіонально вирішують окремі функції управління 
підприємством, пов’язані з фінансами, плануванням, технологією і ін. Ці зв’язки 
забезпечують передачу змістовно обґрунтованої управлінської інформації. Оскільки 
джерел інформації одночасно може бути декілька, виникають проблеми неузгодженості дій 
окремих функціональних підрозділів. 

 
Етапи формування організаційної структури 

Перший етап Другий етап Третій етап 
Визначення характеру 
виконуваних робіт 

організаційне проектування 
нової структури 

встановлення ієрархічних 
позицій менеджменту, 
побудова на цій основі 
логічних груп 
управлінського апарату 

визначення цілей кожного 
структурного підрозділу 

визначення посадових 
обов'язків і повноважень, їх 
виконання конкретними 
особами 

Аналіз варіантів 
управлінської структури, 
що існує 

визначення взаємозв'язків й 
підпорядкованості 
підрозділів та служб, схеми 
лінійних та організаційних 
зв’язків між ними групування елементів 

управління за видами 
виконуваних робіт 

визначення порядку 
прийняття управлінських 
рішень та послідовності 
формування, збирання, 
зберігання, обробки та 
надання інформації 

 
 
Завдання  
1. Дайте визначення поняттю «організаційна структура управління». 
2. На прикладі підприємства РГ визначте ієрархічні рівні підприємства РГ. 
3. Які зв’язки мають між собою ієрархічні рівні: горизонтальні, вертикальні, лінійні 

чи функціональні? 
4. Скільки часу (у %) витрачають керівники вищої, середньої та нижчої ланки на: 

А) оперативну діяльність; 
Б) прийняття рішень з управління? 
Інформацію подайте у вигляді таблиці. 
 

 
 
 
 



Практична робота № 11 

Тема: Типи організаційних структур закладів ресторанного господарства. 
Мета: ознайомитись з основними типами організаційних структур сучасних підприємств 
ресторанного господарства (далі - РГ). 
Теоретична частина 

Організаційна структура - це модель взаємин між посадами на підприємстві в сфері 
послуг і між її працівниками.  

Організаційна структура будь-якого підприємства відбиває упорядковане 
розташування його управлінських елементів та форму їх взаємозв'язку, перетворюючи 
діючу структуру на систему. 
Мета структури: 
- поділ праці; 
- визначення завдань і обов'язків; 
- визначення ролей і взаємовідносин; 
- визначення каналів взаємозв'язку. 

Організаційна структура управління забезпечує стабільність функціонування 
системи управління, завдяки чому підприємство ритмічно працює незалежно від впливу 
зовнішніх і внутрішніх факторів. Створення організаційної структури управління 
зумовлене необхідністю розподілу прав і обов'язків між окремими підрозділами 
організації. 

Оптимальною є структура, що дає змогу підприємству ефективно взаємодіяти з 
зовнішнім середовищем, продуктивно та доцільно розподіляти та спрямовувати зусилля 
працівників, задовольняючи попит споживачів послуг і продукції та досягаючи 
визначених цілей з високою ефективністю. 

Для створення організаційної структури необхідно: 
• визначити робочі місця для виконання конкретних функцій (вертикальна 

структура); 
• згрупувати робочі місця у відділи та структурні підрозділи (структурна ієрархія); 
• скоординувати функціональну діяльність (горизонтальна структура). 

Ефективно працюючі підприємства обирають таку організаційну структуру, яка б 
найбільшою мірою відповідала вирішенню складних і непередбачуваних проблем. 
Неефективно діюча структура підприємства не дає можливості досягти намічених цілей. 

Керівництво вищої ланки більшості підприємств постійно перебуває в пошуку такої 
організаційної структури, яка б дозволяла найефективніше використовувати ресурси та 
досягати поставлених цілей. При цьому організаційна структура кожного підприємства, 
маючи загальні ознаки щодо забезпечення послідовності й постійності виробничого 
процесу та адаптації підприємства до умов зовнішнього середовища, є індивідуальною. 

Підприємства створюються і реконструюються менеджерами вищого рівня, тому 
структура завжди відбиває пріоритети та цінності її керівництва (а не працівників чи 
споживачів). У структурі втілюється уява керівника про бізнес, ефективність окремих 
структурних підрозділів та про способи управління ними. 

Організаційні структури створюються насамперед для того, щоб просувати 
корпоративні інтереси, а не інтереси окремих груп чи працівників підприємства. 

Підтримуючи стабільність та постійність, організаційна структура підприємств не 
може залишатись незмінною протягом  тривалого періоду. 

Для схематичного зображення організаційних структур управління застосовуються 
органіграми. Органіграми поділяються на: 

- фактичні (дійсні); 



- раціональні (після ліквідації непотрібних зв'язків); 
- бажані (ті, які слід впроваджувати). 
Органіграми потрібні для документального забезпечення, організаційного порядку 

на підприємстві, посилення відповідальності, виявлення перевантаження працівників, 
дублювання функцій, усунення конфліктів, обґрунтованої заміни працівників, 
раціоналізації структури управління тощо. 

В органіграмах виділяються такі зв'язки: 
- лінійні (зображуються безперервною лінією); 
- функціональні (зображуються переривчастою лінією); 
- зв'язки пов'язані з передачею спеціалізованих повноважень. 
Типи організаційних структур 
1 Лінійний тип організаційних структур управління підприємством. 

 
Лінійна структура управління базується на зосередженні всіх виробничих та 

управлінських функцій в руках одного керівника. Тут усі повноваження є прямими 
(лінійними) й виходять від вищої ланки управління. 

Кожен виробничий підрозділ очолює керівник (орган), який здійснює всі функції 
управління. Кожен працівник підрозділу безпосередньо підпорядковується тільки цьому 
керівнику (органу). В  свою чергу, останній є підзвітним вищому органу. Підлеглі 
виконують розпорядження тільки свого безпосереднього керівника. Вищий орган не має 
права віддавати розпорядження робітникам, минаючи їх безпосереднього керівника. 
Окремі спеціалісти допомагають лінійному керівнику збирати та обробляти інформацію, 
аналізувати господарську діяльність, готувати управлінські рішення, але самі вказівок та 
інструкцій керованому об’єкту не надають. Переваги: 

-чіткість і простота взаємодії; 
-надійний контроль та дисципліна; 
-оперативність прийняття та виконання управлінських рішень; 
-економічність за умов невеликих розмірів організації. 
Недоліки: 
-потреба у керівниках універсальної кваліфікації; 
-обмеження ініціативи працівників нижчих рівнів; 
-перевантаження вищого керівництва; 
-можливість необґрунтованого збільшення управлінського апарату. 
З досвіду управління лінійну організаційну структуру використовують, насамперед, 

у малих за розмірами закладах розміщення, що надають основні та незначний обсяг 
додаткових послуг  (однорідний продукт) при відсутності широких зв’язків у кооперації. 

2. Функціональна організаційна структура управління. 



 
При такому управлінні передбачається, що кожний орган управління (або 

виконавець) спеціалізується на виконанні окремих видів управлінської діяльності 
(функцій).  Реалізація управлінських функцій розподіляється між керівниками та 
органами, які передають нижчим рівням управління обов’язкові для них завдання. 
Виконання вказівок функціонального органу в межах компетенції є обов’язковими для 
виробничих підрозділів. 

Функціональній структурі управління притаманна підпорядкованість виробничих 
підрозділів (виконавців) одночасно лінійним керівникам та управлінцям вищого рівня. 

Будь-яке підприємство по мірі зростання розширює число відділів (департаментів). 
Як правило, відділяють ту частину співробітників, діяльність яких об'єднана певною 
функцією підприємств (реалізація послуг чи продукції, облік, безпека тощо). 

Функціональна організаційна структура дозволяє згрупувати працівників відповідно 
до їхньої професійної компетенції завдяки чому полегшується управління персоналом, 
оскільки функціональний розподіл обов'язків працівників передбачає певну 
відповідальність. При цьому створюється реальна можливість для професійного 
зростання. 

Відділи, в яких працюють працівники одного напряму, організовуються в ієрархії, 
що сприяє процесу професійного просування співробітника та реалізації поняття 
«кар'єра». Функціональна структура легко піддається таким непростим маніпуляціям, як 
згортання та розширення активності. Функціональний розподіл надає неоціненну 
можливість контролювати всю діяльність організацій централізовано. 

Переваги: 
-спеціалізація функціональних керівників; 
-інформаційна оперативність; 
-розвантаження вищого керівництва. 
Недоліки: 
-порушення принципу єдиноначальності; 
-складність контролю; 
-недостатня гнучкість. 
 
3. Лінійно-функціональна (комбінована)структура управління. 



 
Лінійно-функціональна структура управління відрізняється від функціональної тим, 

що зв'язки між функціональними службами або керівниками не є зв'язками керівництва й 
підпорядкованості. Будь-які накази, розпорядження, обов'язкові для виконання, 
працівники одержують лише від безпосередніх лінійних керівників. Функціональні 
служби у межах своєї компетенції аналізують проблеми, консультують керівника, 
надають методичну допомогу виконавцям у їхній діяльності. 

Комбіновані структури забезпечують такий поділ праці, при якому лінійні ланки 
управління повинні приймати рішення та контролювати, а функціональні – консультувати, 
інформувати, організовувати, планувати. 

Переваги лінійно-функціональної структури - поєднання переваг лінійних та 
функціональних структур. 

Недоліки: 
-складність взаємодії лінійних і функціональних керівників; 
-перевантаження керівників в умовах реорганізації; 
-опір змінам в організації. 
4. Дивізійні структури управління. 
Це структури, формування яких відбувається за рахунок відокремлення на рівні 

виробництва послуг (обслуговування) за яким-небудь критерієм (готельним продуктом, 
групам споживачів, ринкам збуту і т.д.), а також концентрації функцій управління на 
конкретних дільницях чи сферах, причому центром уваги є найбільш прибуткова сфера. 

За такої структури управління кожний виробничий підрозділ підприємства має 
власну розгалужену структуру, яка забезпечує його автономну діяльність, але стратегічні 
завдання управління мають вирішуватися централізовано. 

Можливі три варіанти групування виробничих підрозділів: 
-продуктовий (за виробленими товарами, наданими послугами); 
-регіональний (територіальний( (за географічним місцем знаходження); 
-споживацький (за певними групами споживачів). 
Згідно з продуктовою структурою конкретному керівникові делегуються 

повноваження щодо управління виробництвом певного виду продукції. Керівники 
вторинних служб (виробнича, технічна, збут) підпорядковуються цьому керівникові. 
Недоліком продуктової структури є витратність через можливе дублювання робіт. 



Структура управління, орієнтована на споживача, характеризується наявністю 
підрозділів, виробничо-господарська діяльність яких спрямована на задоволення потреб 
певних груп споживачів. 

Територіальна структура управління формується за місцем географічного 
розташування підприємства 

Територіальні організаційні структури за своїми характеристиками є близькими до 
продуктових структур. Оперативне керівництво в них здійснюється регіональними 
менеджерами, а стратегічне - директорами відповідних служб з головного офісу 
організації. За допомогою територіальної структури підприємство може успішно 
здійснювати свою діяльність на значній території, охоплювати кілька ринків збуту послуг 
і продукції. Територіальні підрозділи надають інформацію щодо місцевих особливостей, 
запитів споживачів, ринку трудових ресурсів тощо, ефективно організовують бізнес, а їхні 
рішення є адекватними реаліям конкретного регіону. 

 
Переваги: 
-оперативна самостійність підрозділів; 
-підвищення якості рішень. 
Недоліки: 
-дублювання функцій управління на рівні підрозділів; 
-збільшення витрат на управління. 
 
5. Матрична організаційна структура  управління підприємством. 



 
Матрична оргструктура використовується підприємствами, продукція яких має 

відносно короткий життєвий цикл і часто змінюється, тобто компаніями, яким необхідно 
мати високу маневреність у питаннях виробництва та стратегії. 

Для забезпечення діяльності в межах матричної структури необхідно створити в 
основній компанії спеціальні цільові підрозділи, які б об’єднували провідних спеціалістів 
для спільної розробки основних ідей програми. Керівник програми (проекту) працює з 
безпосередньо не підпорядкованими йому спеціалістами, які залежать від лінійних 
керівників. Він в основному визначає, що і коли повинно бути зроблене в межах 
конкретної програми. Лінійні керівники вирішують, хто і як буде виконувати ту чи іншу 
роботу. 

Матрична структура управління широко використовується у великих зарубіжних 
корпораціях, яким доводиться розв'язувати багато проблем. Матрична структура 
характеризується накладенням тимчасових, цільових структур на постійно діючу лінійно-
функціональну структуру підприємства. У матричних структурах керівники тимчасових 
проектів мають певні повноваження й несуть відповідальність за їх реалізацію. На відміну 
від традиційної лінійно-функціональної структури, матрична структура управління є 
децентралізованою: вище керівництво організації приймає принципове рішення про 
розробку проекту, виділяє для цього певні ресурси, а конкретна реалізація проекту 
забезпечується спеціалістом, який діє автономно.  В ній поєднані відносно висока 
продуктивність функцій ієрархічної структури з адаптивністю та неформальністю. У 
матричній структурі співробітники проектної групи підпорядковані як керівникові 
проекту, так і керівникові тих функціональних відділів, де вони працюють постійно. 

Переваги: 
-висока адаптивність до змін середовища; 
-ефективні механізми координації. 
Недоліки: обмежена сфера застосування та конфлікти між функціональними 

керівниками і керівниками проектів. 
Організаційні структури сучасних підприємств ресторанного господарства зводяться 

до модифікацій таких основних видів структур, як лінійна, функціональна та лінійно-
функціональна. 



Підприємство РГ може складатися з виробничих структурних підрозділів 
(виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо) та 
функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, служб 
тощо). 

Функції, права та обов'язки структурних підрозділів підприємства визначаються 
положеннями про них, які затверджуються в порядку, визначеному статутом підприємства 
чи іншими установчими документами. 

Підприємство самостійно визначає власну організаційну структуру, чисельність 
працівників і штатний розпис. 

Завдання  
1. З теоретичної частини та наведених відомостей визначте, до якому типу 

організаційної структури Ви віднесете наступні переваги та недоліки 
системи: 

а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
в)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
г)  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
д)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Побудуйте організаційну структуру на Ваш вибір для підприємства РГ. 

 
 

Практична робота № 12 

Тема: Критерії вибору постачальників 

Мета: визначити основні критерії, які пред'являються до постачальників. 

Основою ритмічної роботи закладів ресторанного господарства є безперебійне і 
регулярне постачання їх сировиною, продовольчими товарами, напівфабрикатами, 
готовими виробами, предметами матеріально-технічного оснащення. 

Логістика – це планування, організація і контроль всіх видів діяльності з 
переміщенням матеріального потоку від пункту закупівлі сировини до пункту кінцевого 
споживача. Забезпечення високого ступеня узгодженості дій з управління матеріальними 
потоками між службою постачання і службами виробництва і збуту є завданням логічної 
організації підприємства в цілому. 

При логічному підході до роботи підприємства служба постачання є елементом 
системи, яка забезпечує проходження матеріального потоку в ланцюзі постачання: 
виробництво – збут. 



Кожне підприємство повинне підвищувати ефективність руху товару (рух матеріального 
потоку). 

Рух товару – транспортування товарів від місця їх виробництва до місця споживання. 
Основні принципи руху товару: 

 Оптимальний ланцюг руху товару; 
 Ефективність використання транспортних засобів; 
 Ефективність використання торговельно-технологічного устаткування; 
 Скорочення кількості операцій з товаром. 

Кількість операцій з товаром залежить від схеми руху товару. На підприємстві 
ресторанного господарства технологічний процес руху товарів складається з наступних 
операцій: 

1. Надходження продуктів від постачальника – розгрузка транспортних засобів; 
приймання продуктів по кількості; приймання продуктів по якості. 

2. Зберігання продуктів – розміщення продуктів на зберігання; створення 
оптимального режиму зберігання. 

3. Відпуск продуктів в цехи – оформлення відпуску; відбір продуктів з місць 
зберігання. 

4. Виробництво готової продукції: в заготівельному цеху; в доготівельному цеху. 
5. Реалізація готової продукції – у власному торгівельному залі; в доготівельних 

закладах ресторанного господарства. 
Критерії вибору постачальників в аспекті закупівельної логістики 

Для забезпечення підприємства продовольчими продуктами необхідно вирішити такі 
завдання: 

1. Що закупити? 
2. Скільки закупити? 
3.  У кого закупити? 
4. На яких умовах закупити? 

Крім того, необхідно: 
 укласти договір; 
 проконтролювати його виконання; 
 організувати доставку; 
 організувати складування і зберігання. 

На підприємствах ресторанного господарства повинен формуватися список 
потенційних постачальників, який постійно оновлюється та доповнюється. Цей перелік 
аналізується на підставі спеціальних критеріїв.  

Часто при виборі постачальників обмежуються ціною і якістю продукції, а також 
надійністю постачання. 

До інших критеріїв , які беруть до уваги при виборі постачальника, відносять 
наступні: 
 віддаленість постачальника від споживача; 
 терміни виконання замовлень; 
 організацію управління якістю у постачальника; 
 фінансове становище постачальника, його кредитоспроможність та інше. 

Закупівля товарів на підприємствах ресторанного господарства може здійснюватися 
як за готівковий  так і безготівковий рахунок. Це залежить від договірних відносин між 
постачальником та споживачем. Договори на підприємствах ресторанного господарства 
можуть бути разовими, сезонними, короткостроковими (до 1 року). Довгострокові 
договори в умовах сталого розвитку практично не укладаються. 

Підприємству харчування надано право самостійно за домовленістю з партнером 
встановити ціни на продукцію. 



 
Завдання 

1. Назвіть основні принципи руху товару. 
2. Наведіть критерії вибору постачальників в аспекті закупівельної логістики. 
3. Складіть анкету для постачальника (можна включити загальні відомості про 

потенційного постачальника; організацію системи якості – які стандарти 
управління діють на підприємстві; досвід співпраці та інші критерії, які Ви можете 
вважати важливими). 

 
Практична робота № 13 

Тема: Форми та способи доставки продовольчих товарів. 

Мета: ознайомитись з характеристикою форм та способів доставки продовольчих товарів, 
а також вимогами до транспорту для постачання товару. 

Теоретична частина 
Рух товару — транспортування товарів від місця їх виробництва до місця 

споживання. 
Основні принципи руху товару: 

− оптимальний ланцюг руху товару; 
− ефективність використання транспортних засобів; 
− ефективність використання торговельно-технологічного устаткування; 
− скорочення кількості операцій з товаром. 

Існує таке поняття, як складський ланцюг, тобто через скільки складів проходить 
товар на шляху його руху від виробництва до споживача. Наприклад: товар зі складу 
виробника транспортується на склади вихідних фірм, потім на торговельно-закупівельні 
фірми, а далі товар транспортується на склади торгових фірм та склади споживача. 

При такій схемі товар проходить не менше, як через чотири склади, що може 
призвести до погіршення якості товару. Така форма постачання називається складською. 
При ній забезпечується краща комплектність сировини та товарів. 

Транзитна форма постачання передбачає прямі зв'язки постачальник — 
підприємство, минаючи проміжні оптові фірми. 

Для швидкопсувних, а також великих за обсягом товарів (борошно, цукор, макаронні 
вироби і т. д.) використовується транзитна форма, для не швидкопсувних — складська, а в 
більшості випадків застосовується змішана форма постачання. 

Доставка продуктів здійснюється централізованим і децентралізованим способами. 
Централізована доставка товарів на підприємства здійснюється силами і засобами 

постачальників. При централізованій доставці підприємство звільняється від необхідності 
мати свій транспорт. 

При децентралізованій доставці вивезення товарів від постачальників забезпечує 
безпосередньо саме підприємство, використовуючи власний транспорт. 

Зі способами доставки тісно пов'язані і маршрути завезення продуктів. При 
децентралізованій доставці продукти доставляються на підприємство тільки лінійними 
(маятниковими) маршрутами, а при централізованій — переважно кільцевими маршрутами, 
тобто на одній машині товар доставляється на декілька підприємств відповідно до графіка 
і розробленого маршруту. Для великих підприємств при цьому застосовуються маятникові 
рейси. 

Кільцевий маршрут дозволяє більш повно використовувати вантажопідйомність 
транспорту, скоротити транспортні витрати, прискорити повернення тари. 

Важливу роль в просуванні товару виконує транспорт. Транспортні організації в 
процесі пересування товарів повинні забезпечити: 

− збереження вантажу при транспортуванні; 
− своєчасну доставку; 



− дотримання правил завантаження і транспортування; 
− ефективне використання транспортних засобів. 

Для перевезення продовольчих товарів використовується спеціалізований транспорт, 
що має маркування «Продукти». Кузови таких машин зсередини оббиваються оцинкованим 
залізом або листовим алюмінієм. На кожну машину, призначену для перевезення продуктів, 
має бути документ, що підтверджує санітарну обробку транспортного засобу, а водій 
повинен мати при собі актуальну особисту медичну книжку. Особливо швидкопсувні 
продукти перевозять ізотермічним транспортом і тим, що має камери охолодження. 

 
 
У ході організації транспортування на підприємствах ресторанного господарства, як 

правило, використовують  власний транспорт чи транспорт загального користування, 
проводять вибір виду транспорту і перевізника. 

 
КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ПЕРЕВІЗНИКА 

Критерії вибору способу перевезення і виду транспорту: 



• мінімальні витрати на транспортування; 
• заданий час доставки вантажу; 
• максимальна надійність дотримання графіку доставки; 
• мінімальні витрати (збиток), пов’язані з запасами в дорозі; 
• потужність і доступність виду транспорту; 
• продуктова диференціація. 

Фактори, що впливають на ціну транспортної послуги: 
• характер вантажу; 
• кількість вантажу; 
• готовність до відвантаження; 
• можливість пошкодження вантажу; 
• цінність товару; 
• можливість викрадення вантажу; 
• характер упаковки, укладання, транспортабельність вантажу; 
• вартість вантажно-розвантажувальних робіт; 
• страхування; 
• можливість забезпечення поворотного завантаження тощо. 

 



 
 



 
 
 
Завдання  

1. Назвіть основні форми постачання продукції. 
2. Які Ви знаєте способи доставки продукції? 
3. З наведених ДСТУ та «Санітарних правил для підприємств громадського 

харчування, включаючи кондитерські цехи і підприємства, що виробляють м'яке 
морозиво» (СанПін 42-123-5777-91), виберіть інформацію, що стосується умов 
транспортування та зберігання харчових продуктів. Результати оформіть у вигляді 
таблиці. 

 
СанПін 42-123-5777-91 «Санітарні правила для підприємств громадського 

харчування, включаючи кондитерські цехи і підприємства, що виробляють м'яке морозиво» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001400-91#Text  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001400-91#Text


Практична робота № 14 

Тема: Організація приймання продовольчих товарів. 
Мета: вивчити вимоги щодо приймання продовольчої сировини та харчових продуктів. 

Теоретична частина 
Продовольча сировина й харчові продукти зазнають переробки на різних стадіях 

технологічного процесу виробництва продукції на підприємствах ресторанного 
господарства. Основні стадії технологічного процесу виробництва продукції в закладах 
ресторанного господарства такі: приймання продовольчої сировини і харчових продуктів; 
зберігання харчових продуктів; механічна та гідромеханічна обробка сировини; теплова 
обробка напівфабрикатів і приготування готової їжі; зберігання готової продукції; 
організація споживання їжі. 

Приймання продовольчої сировини і харчових продуктів. 
Первинною сировиною для технологічних процесів на підприємствах ресторанного 

господарства слугують сільськогосподарські продукти, що не зазнали технологічної 
обробки, а також різноманітні харчові продукти, які зазнали повної або часткової переробки 
на підприємствах харчових галузей промисловості. До першої групи сировини належать: 
свіжа картопля, овочі, зелень, плоди, ягоди, цитрусові, баштанні, жива й охолоджена риба, 
нерибні морепродукти, перната дичина, гриби тощо. До другої групи сировини належать: 
борошно, крохмаль, крупи, макаронні вироби, бобові, цукор, харчові жири, молоко й 
молочні продукти, м’ясо і м’ясопродукти, рибопродукти, яйця, сільськогосподарська 
птиця, субпродукти, овочеві, м’ясні, рибні й комбіновані напівфабрикати, спеції, приправи 
тощо. 

Приймання товарів на підприємствах ресторанного господарства є важливою 
складовою технологічного процесу. Його проводять в два етапи. 

Продукти одержують відповідно до замовленої кількості і якості. 
Перший етап — попередній. Приймання продукції по кількості проводиться за товарно-
транспортними накладними, рахунками-фактурами, шляхом перерахування тарних місць, 
зважування і т. ін. Якщо товар надійшов у справній тарі, окрім перевірки ваги брутто 
підприємство має право зажадати розкриття тари і перевірки ваги нетто. 
Другий етап — остаточне приймання. Маса нетто і кількість товарних одиниць 
перевіряються одночасно з розкриттям тари, але не пізніше 10 днів, а швидкопсувної 
продукції— не пізніше 24 год. з моменту приймання товару. Одночасно перевіряється маса 
тари. За неможливості зважити продукцію без тари (солоні огірки, квашена капуста в 
бочках) маса нетто визначається як різниця між вагою брутто і тари. У разі розбіжності 
фактичної ваги тари результати перевірки оформляються актом, який має бути складений 
не пізніше 10 днів після її звільнення. На кожному тарному місці (ящику, флязі, коробці) 
має бути маркувальний ярлик із зазначенням дати, часу виготовлення і кінцевого терміну 
реалізації. 

При виявленні недостачі складається односторонній акт. Цей товар зберігається 
окремо, викликається постачальник по швидкопсувних товарах негайно після виявлення 
недостачі. По інших — не пізніше 24 годин. Постачальник по швидкопсувних товарах 
зобов'язаний з'явитися протягом чотирьох годин після виклику, по інших — не пізніше 
наступного дня. Після завершення остаточного приймання складається акт в трьох 
екземплярах. 

Одночасно з прийманням товарів по кількості товар приймається також за якістю. 
Термін перевірки якості для швидкопсувних товарів — 24 год., для нешвидкопсувних — 10 
днів. 



Приймання товарів за якістю проводиться за органолептичними показниками (за 
виглядом, кольором, запахом, смаком). При цьому перевіряють відповідність стандартам, 
ТУ. 

Продовольча сировина й харчові продукти, що надходять на підприємства 
ресторанного господарства, повинні за якістю відповідати стандартам і гігієнічним вимогам 
і супроводжуватися документами, що засвідчують їх якість і безпеку. До транспортних 
документів додаються сертифікати, посвідчення якості, де вказується дата виготовлення, 
термін реалізації, назва фірми; гігієнічні сертифікати (із зазначенням допустимих і 
фактичних рівнів важких металів, пестицидів, мікробіологічних показників тощо). 

У супровідних документах найменування, кількість товару в споживчої упаковки 
(маса нетто, обсяг), комплектність, виробник продукції повинні відповідати інформації, 
зазначеній на маркуванні і фактичними даними. 

Супровідні документи, що засвідчують якість та безпеку, можуть бути надані на 
паперовому або електронному носіях. При наданні на паперовому носії в обов'язковому 
порядку повинен бути справжній відбиток штампа або печатки організації на документі, і 
підпис відповідальної особи. 

Дотримання особливих температурних режимів доставки перевіряється шляхом 
замірів температури товару за допомогою засобів вимірювальної техніки – пирометра або 
термометра - щупа 

Щоб запобігти появі й поширенню інфекційних захворювань і харчових отруєнь, 
забороняється приймати: 
– м’ясо і м’ясопродукти всіх видів сільськогосподарських тварин без ветеринарного 
свідоцтва; 
– рибу, раків, сільськогосподарську птицю без ветеринарного свідоцтва; 
– непатрану птицю (крім дичини); 
– яйця із забрудненою шкаралупою, з дефектами, а також з господарств, де було 
зафіксовано сальмонельоз; 
– качині й гусячі яйця; 
– консерви з порушеннями герметичності банок, бомбажні, банки з іржею, деформовані, 
без етикеток, із простроченими термінами реалізації; 
– крупу, борошно й інші сухі продукти, уражені шкідниками; 
– свіжі овочі й фрукти із цвіллю й ознаками гнилі; 
– гриби неїстівні, некультивовані їстівні, червиві, зім’яті; 
– харчові продукти з простроченими термінами придатності й ознаками недоброякісності; 
– продукцію домашнього виготовлення (консервовані гриби, овочі, фрукти, м’ясні, рибні, 
молочні продукти, готові до вживання). 
Тара й упаковка завезених харчових продуктів має бути цілою, неушкодженою й 
незабрудненою. 
У разі виявлення невідповідності якості складається акт у присутності постачальника про 
кількість недоброякісної продукції. 

Для забезпечення безперебійної роботи виробництв по реалізації продукції в 
достатньому асортименті з урахуванням попиту споживачів необхідні товарні запаси. 
Товарні запаси мають бути мінімальними, але достатніми для ритмічної роботи 
підприємства. Для підприємств ресторанного господарства рекомендуються такі норми 
товарних запасів за нормальних умов зберігання: 
 нешвидкопсувні продукти (борошно, цукор, крупа) — 8— 10 днів; 
 швидкопсувні продукти (м'ясо, риба, птиця та ін.)— 2— 5 днів; 
 запаси хліба, молока не повинні перевищувати одноденну реалізацію. 

Наднормативні запаси збільшують втрати при зберіганні, уповільнюють оборотність 
товарів, ускладнюють облік, при цьому погіршуються умови зберігання. 



Сезонне зниження цін має місце в період збору урожаю і дозволяє підприємству 
придбавати продукти за нижчими цінами і в більшій кількості, що сприяє кращому 
задоволенню попиту споживачів і збільшенню прибутку. 

 
Задання  

1. Складіть поопераційну схему документального оформлення приймання товару. За 
приклад візьміть технологічний процес руху товару, який наведено нижче. 

2. З наведеної Довідкової інформації, яка додається, надайте відповіді на наступні 
питання: 

а) які види договорів укладаються у сфері ресторанного господарства. 
б) назвіть основні розділи договору. 

 

 
 

Довідкова інформація 
Види договорів, що застосовуються в закладах ресторанного господарства 

Правові аспекти взаємовідносин суб'єктів комерційної діяльності визначені 
Цивільним кодексом України, законами та іншими законодавчими актами. 

При укладанні договору необхідно чітко визначитись, які цілі необхідно досягти при 
його реалізації. 

Договір - це угода двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення 
цивільних прав і обов'язків. 

Сторонами договору можуть бути як громадяни, так і юридичні особи. 



Умови договору сторони визначають самостійно. 

Основними видами договорів, що застосовуються у торгівлі та громадському 
харчуванні, є: 

• договір купівлі-продажу; 
• договір поставки; 
• договір складського зберігання; 
• договір комісії; 
• трудовий договір. 
Договір, як правило, має чотири розділи: 
1. Преамбула (або вступна частина). 
2. Предмет договору. 
3. Додаткові умови договору. 
4. Інші умови договору. 
При складанні договору необхідно передбачити головні питання майбутньої роботи, 

скласти приблизну поетапну схему роботи і продумати, що і як повинно бути зроблено на 
кожному етапі, які для цього будуть потрібні конкретні дії, розглянути можливість ризику. 

Якщо пропозиція про укладення договору надходить від невідомої організації, 
необхідно якомога більше отримати про неї інформації. Слід переконатися, що організація 
дійсно існує. Для цього треба ознайомитися з її установчими документами (Статутом, 
установчим договором) і свідченням реєстрації. Рекомендується звернути увагу на те, хто є 
її засновниками, який розмір статутного фонду, яке фінансове становище організації. 

Орієнтовна форма договору: 
1. Преамбула (або вступна частина): 
1) Найменування договору (купівлі-продажу, поставки, оренди та ін.). 
2) Дата підписання договору і закінчення терміну дії. 
3) Місце підписання договору (місто або населений пункт). 
4) Повне найменування контрагента, а також скорочена назва сторін за договором 

(«Замовник», «Покупець», «Виконавець» і ін.). 
5) Посади, прізвища, імена, по батькові осіб, які підписують договір. 
2. Предмет договору: 
1) Предмет договору, тобто, про що конкретно домовляються сторони. 
2) Обов'язки і права першої сторони за договором. 
3) Обов'язки і права другої сторони за договором. 
4) Термін виконання сторонами своїх зобов'язань. 
5) Порядок розрахунку. 
3. Додаткові умови договору: 
1) Способи забезпечення зобов'язань. 
2) Підстави зміни або розірвання договору 
в односторонньому порядку. 
3) Умови про конфіденційність інформації по 
договором. 
4) Порядок вирішення спорів між сторонами 
договору. 
4. Інші умови договору. 
Ці умови можуть включати наступні питання: 
1) Особливості узгодження між сторонами - 
терміни зв'язку, способи зв'язку (телефон, факс, 
телеграф та ін.). 
2) Реквізити сторін: 
а) поштові реквізити; 
б) адреса підприємства; 
в) банківські реквізити. 



Практична робота № 15 

Тема: Внутрішньовиробничі логістичні системи. 
Мета: вивчити логістичні системи, які досліджує виробнича логістика. 
Теоретична частина 
Логістика передбачає оптимізацію усієї системи, а не окремих її частин. 

 

Виробнича логістика — це наука і практика управління матеріальними потоками у сфері 
виробництва. Виробнича логістика — це забезпечення якісного і своєчасного виробництва 
продукції відповідно до виробничої програми, замовлень, договорів, скорочення 
виробничого циклу та оптимізація витрат на виробництво. 

Об'єкт вивчення і управління виробничої логістики — матеріальні потоки на 
виробництві. 
Логістичні системи, які досліджує виробнича логістика, називаються 
внутрішньовиробничими логістичними системами. 

 



Метою виробничої логістики у ресторанному господарстві є оптимізація руху 
матеріального потоку на стадії виробництва продукції. 

Функції виробничої логістики у ресторанному господарстві: 
1) координація дій учасників логістичного процесу: формулювання й доведення цілей 
окремих підрозділів, узгодження із глобальними цілями закладу й забезпечення на цій 
основі спільної злагодженої роботи всіх ланок логістичного ланцюга; 
2) організація матеріальних потоків у виробництві: створення системи керування 
матеріальними потоками у закладі; 
3) планування матеріальних потоків: науково-технічне й економічне прогнозування, 
розробка програми дій і деталізація планів майбутніх тенденцій стану 
внутрішньовиробничої логістичної системи; 
4) контроль за ходом процесу руху матеріального потоку у внутрішньовиробничій 
логістичній системі: безперервне спостереження за ходом процесу руху товарів по 
встановлених параметрах; 
5) регулювання ходу виконуваних робіт: аналіз виконання виробничих замовлень, 
розробка механізму регулювання матеріальних потоків. 

У розвитку сучасного виробництва сформувалася така філософія: інтеграція 
процесів постачання, організація виробництва, збуту, транспортування як системи, чітко 
орієнтованої на ринок (системи «своєчасного виробництва»). 

«Своєчасне виробництво» складається з 4-х елементів: 
1) своєчасна закупівля матеріальних ресурсів 
2) своєчасний запуск матеріальних ресурсів у виробництво 
3) своєчасне виробництво готової продукції 
4) своєчасний продаж готової продукції. 
Внутрішньовиробнича логістична система ресторанного господарства включає: 

• виробничо-технологічні підрозділи, що зайняті виготовленням напівфабрикатів, 
готової кулінарної і кондитерської продукції; 

• допоміжні підрозділи (малі виробництва, виробництва додаткових послуг та інші), 
які часто поєднують назвою «інфраструктура виробництва»; 

• підрозділи і дочірні фірми, розташовані в різних місцях, містах, регіонах. 
Розрізняють такі типи виробництва: одиночне замовне виробництво, нормативне 
виробництво та масове виробництво. 

Завдання внутрішньовиробничих логістичних систем у рамках заданої виробничої 
програми:1) оперативно-календарне планування випуску готової продукції; 

2) оперативне керування технологічними процесами виробництва; 
3) загальний контроль якості, підтримка стандартів якості продукції та відповідного 

сервісу та ін. 
ЛОГІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА ЇЇ 

ЕФЕКТИВНІСТЬ 
Ефективність застосування логістичного підходу до керування матеріальними 

потоками на виробництві визначає: 1) мінімізація запасів;2) зниження втрат сировини та 
матеріалів;3) покращення використання складських і виробничих приміщень;4) 
підвищення якості продукції;5) скорочення чисельності працівників, оскільки, чим вищий 
рівень системності, тим менша потреба у персоналі;6) зниження травматизму 
(логістичний підхід включає безпеку праці). 

При планування і реалізації цієї концепції необхідно: 
1. використовувати інноваційні технології, впроваджувати сучасні напрями 

розвитку світової кулінарії та тенденції міжнародної моди; 
2. розробляти і впроваджувати у виробництво структуризацію технологічного 

процесу за стадіями (технологічну документацію, виробництво 
напівфабрикатів високого ступеня готовності); 

3. інтегрувати нові організаційні форми і методи обслуговування та подачі; 



4. аналізувати результати, проблеми, давати оцінку та розробляти рішення і 
заходи їх реалізації. 
 
Завдання  
1. Дайте визначення поняттю «Виробнича логістика». 
2. Які функції виробничої логістики? 
3. Охарактеризуйте логістичну і традиційну концепцію організації 
виробництва у закладах ресторанного господарства. У чому їх принципова 
відмінність? Скористайтесь відомостями, наведеними в таблицях. 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 
Схема переміщення матеріального потоку в межах внутрішньовиробничої системи. 
 
МПвх – матеріальний потік, що входить на підприємство. 
МП вих – матеріальний потік, що виходить з підприємства. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практична робота №16 
(6 годин) 

Тема: Оперативне планування виробництва. Виробнича програма.  
Мета: набути практичних навичок зі складання плану-меню й розрахунку необхідної 
кількості сировини для різних типів закладів ресторанного господарства. 
Теоретична частина 
Сутність оперативного планування полягає в складанні програми підприємства. Питаннями 
планування виробничої програми займаються завідувачі виробництвом (заступники), 
начальники виробничих цехів, бригадири, працівники бухгалтерії. 
Оперативне планування роботи виробництва включає наступні елементи: складання 
планового меню на тиждень, декаду (циклічне меню), на його основі розробку плану-меню, 
відбиває денну виробничу програму підприємства; складання та затвердження меню; 
розрахунок потреби в продуктах для приготування страв, передбачених планом меню, і 
складання вимоги на сировину; оформлення вимоги накладної на відпуск продуктів з 
комори на виробництві та отримання сировини; розподіл сировини між цехами і визначення 
завдань кухарям відповідно до плану-меню. 
Першим етапом оперативного планування є складання планового меню. 
Наявність планового меню дає можливість забезпечити різноманітність страв по днях 
тижні, уникнути повторень одних і тих же страв, забезпечити чітку організацію постачання 
виробництва сировиною і напівфабрикатами, своєчасно направляючи заявки на оптові бази, 
промислові підприємства, правильно організувати технологічний процес приготування їжі 
і працю працівників виробництва. В плановому меню вказуються асортимент і кількість 
страв кожного найменування, які можуть бути приготовлені на даному підприємстві по 
днях тижні або декади. 
При складанні такого меню враховується безліч чинників, наприклад: 
1. Уподобання гостей. 
2. Чисельність і кваліфікація персоналу. 
3. Наявність відповідного кухонного обладнання та його потужність. 
4. Можливість постачання сировиною і його сезонність. 
5. Результати якісного аналізу та оптимізації меню.  
2. Другим етапом оперативного планування є складання плану-меню. 
Основним етапом оперативного планування є складання плану-меню завідувачем 
виробництва напередодні запланованого дня (не пізніше 15-ї год.) і затвердження його 
директором підприємства. У ньому наводяться найменування, номери рецептур і кількість 
страв із зазначенням термінів приготування їх окремими партіями з урахуванням 
споживчого попиту. 
Розрахунки кількості страв, які необхідно виготовити протягом дня, здійснюються за 
планом: 

1. Визначення кількості відвідувачів за день N = P ⋅ z, 
де P – кількість місць у залі;  
z – середній обіг місць за день ( табл. 5. ) 

2. Визначення кількості страв, які необхідно приготувати протягом дня 
n = N • m, 
де n - кількість страв, реалізованих за день; 
N - кількість споживачів, які обслуговуються в їдальні; 
m - коефіцієнт споживання страв одним відвідувачем на підприємствах ресторанного 
господарства різних типів (див. табл. 2. Коефіцієнти споживання страв на підприємствах 
ресторанного господарства). 
m - це сума коефіцієнтів споживання окремих видів (табл. 2) 

3. Визначення кількості страв за групами 
n ХС= N×m ХС 



n I С= N×m I С 
n II С= N×m I С  
n СC= N×m СC 
де m ХС, m I С, m II С, m СC – коефіцієнти співвідношення холодних, перших, других та 
солодких страв відповідно. 
 
План-меню − денна виробнича програма, яку складають щоденно на підставі планового 
меню і яка є підставою для розрахунку потреби в сировині та напівфабрикатах.  
До основних факторів, які необхідно враховувати при складанні меню, належать: 
приблизний асортимент продукції, рекомендований для підприємств ресторанного 
господарства залежно від його типу і виду наданого раціону, наявність сировини і її 
сезонність. 
Приблизний асортимент страв (асортиментний мінімум) - це певна кількість найменувань 
холодних та гарячих страв, напоїв, характерних для різних підприємств ресторанного 
господарства (ресторанів, їдалень, кафе і т. д.). 
Приблизний асортимент продукції, що випускається і реалізується для різних типів закладів 
ресторанного господарства наведений у табл. 1. 
 
Таблиця 1. 
Асортимент страв, напоїв та кулінарних виробів,  
закладів ресторанного господарства (рекомендований)  

Найменування 

Приблизна кількість страв 
Ресторан 

кафе клас 
люкс вищий перший 

Холодні закуски 15 13 10 4 
Гарячі закуски 3 2 2 ― 
Супи 5 4 4 ― 
Гарячі страви 15 11 11 3–4 
Солодкі страви 6 4 4 5–6 
Гарячі напої 4 3 2 6–8 
Холодні напої 4 3 2 3–4 
Хлібобулочні та борошняні 
кондитерські вироби 

10 6 5 7 

Молоко та кисломолочні продукти ― ― ― 3 
  ВСЬОГО: 67 50 40 31–36 
Горілка 5 1 1 ― 
Лікеро-горілчані ― 2 2 ― 
Коньяки 5 2 1 ― 
Столові вина 7 2 2 1–2 
Десертні вина та лікери 4 1 1 1–2 
Кріплені вина 3 2 1 1-2 
Ігристі вина 3 1 1 1 
   ВСЬОГО: 27 11 9 4–7 
Фруктові и мінеральні води, тонізуючі та 
прохолоджуючі напої промислового 
виробництва, сік, квас 

10 9 5 6–8 

 
При складанні плану-меню необхідно враховувати наявність сировини на складах і її 
сезонність. Страви і закуски, що включаються в меню, повинні бути різноманітними як за 
видами сировини, так і за способами теплової обробки (варені, припущені, смажені, 



тушковані, запечені); враховуються також кваліфікаційний стан працівників, потужність 
виробництва та оснащеність його торгово-технологічним обладнанням, а також 
трудомісткість блюд, тобто витрати часу на приготування одиниці продукції. 
Затверджуючи план-меню, директор і завідувач виробництва несуть відповідальність за те, 
щоб страви, які включаються в меню, були в продажі протягом усього дня торгівлі 
підприємства. 
На підприємствах ресторанного господарства з вільним вибором страв оперативне 
планування починається зі складання плану-меню на один день відповідно до товарообігу. 
 
Приклад. Скласти меню їдальні з вільним вибором страв, в якій у середньому за день 
харчується 1000 чоловік, період осінньо-літній. 
1. Загальна кількість страв, запланованих до випуску, визначається за формулою: 
n = N • m, 
де n - кількість страв, реалізованих за день; 
N - кількість споживачів, які обслуговуються в їдальні; 
m - коефіцієнт споживання страв одним відвідувачем на підприємствах ресторанного 
господарства різних типів (див. табл. 2. Коефіцієнти споживання страв на підприємствах 
ресторанного господарства). 
 
Таблиця 2 
Коефіцієнти споживання страв на підприємствах ресторанного господарства різних типів 

Тип підприємства  
ресторанного господарства 

Коефіцієнт 
споживання страв 

Коефіцієнт споживання страв  
за окремими видами 
холодні перші другі солодкі 

I. Їдальні 
Загальнодоступні 2,5 0,5 0,75 1,0 0,25 
Дієтичні 2,8 0,4 0,75 1,0 0,65 
При установах 2,8 0,5 1,0 1,0 0,30 
II. Ресторани 
При готелях 3,0 0,9/0,15 0,75 0,9 0,3 
При вокзалах 3,0 0,75/0,15 0,9 1,05 0,15 
Загальноміські 3,5 1,6/0,2 0,3 0,9 0,5 
III. Кафе 
Загального типу з 
самообслуговуванням 1,6 0,56 0,08 0,64 0,32 

обслуговують офіціанти 2,0 0,7 0,1 0,8 0,4 
Спеціалізовані 
Молочні 1,6 0,56 0,16 0,72 0,16 
Кондитерські 0,3 0,09 — — 0,21 
Молодіжні 2,0 0,7 — 0,8 0,5 
Дитячі 1,6 0,48 0,08 0,72 0,32 
IV. Закусочні 
Загального типу 1,5 0,53 0,15 0,75 0,07 
Пиріжкові 1,2 0,6 0,54 — 0,06 
Сосисочні 1,2 0,42 — 0,72 0,06 
Пельменні 1,5 0,3 0,2 0,9 0,1 
Шашличні 1,6 0,4 0,16 0,96 0,08 
V. Домові кухні 2,2 0,33 0,66 1,1 0,11 

Примітка: В знаменнику коефіцієнт споживання гарячих закусок, передбачений тільки в 
ресторанах. 



Для загальнодоступної їдальні m = 2,5. При кількості відвідувачів 1000 чоловік кількість 
страв складе 2500 (1000 * 2,5). 
2. Після розрахунку загальної кількості страв, що реалізуються за день, їх розподіляють по 
групах (холодні, перші, другі та солодкі). Коефіцієнт споживання страв m - це сума 
коефіцієнтів споживання окремих видів (табл. 2). Дані розрахунки наведені в табл. 3. 
Таблиця 3 
РОЗБИВКА СТРАВ ЗА АСОРТИМЕНТОМ 
Найменування 
страв 

Кількість 
споживачів 

Коефіцієнт споживання страв 
кожного виду 

Кількість 
страв 

Холодні 1000 0,5 500 
Перші 1000 0,75 750 
Другі 1000 1,0 1000 
Солодкі 1000 0,25 250 
Разом:   2,5 2500 

 
Кількість гарячих і холодних напоїв, борошняних кондитерських виробів визначається з 
урахуванням приблизних норм споживання (додаток А). 
У нашому прикладі n гарячих напоїв = 100 л (1000 * 0,1), або 500 порцій  
(100:0,2);  
n холодних напоїв = 50 л (1000 *0,05), або 250 порцій (50 : 0,2); n кондитерських виробів = 
300 шт. (1000*0,3). 
4. Кількість окремих видів страв кожної групи, напоїв і борошняних кондитерських виробів 
встановлюється в меню на основі накопиченого досвіду роботи підприємства, з 
урахуванням характеру споживчого попиту. Форма меню наведена в табл. 4. 
Таблиця 4 
ПЛАН-МЕНЮ ОБІДУ НА ___ ЖОВТНЯ 20__ р. 
 

№ за 
Збірником 
рецептур 

Найменування страв і 
закусок 

Кількість 
страв 

Випуск страв 
партіями Відповідальний за 

приготування страв 
повар 

до 11 
год. 
ч 

до 13 
год. 
ч 

до 15 
год. 
ч 

І. Холодні страви і закуски 
  Судак заливний 50 10 30 10   

  
Ростбіф холодний з 
овочевим гарніром, 
соус хрін 

60 10 40 10   

  Салат зимовий 150 40 65 45   
  Ікра бурякова 110 30 50 30   
II. Молочні продукти 
  Сир буковинський 30 10 10 10   
  Масло вершкове 50 10 3О 10   
  Йогурт з полуницею 50 10 30 10   
  Усього: 500         
ІІІ. Перші страви 



  Суп картопляний з 
галушками 200 75 100 25   

  Борщ волинський 400 100 250 50   

  Суп молочний з 
рисом 150 25 100 25   

  Усього: 750         
IV.Другі страви 

  
Хек відварний, 
картопля відварна, 
соус польський 

125 30 70 25   

  Біфштекс зі 
смаженою картоплею 100 25 55 20   

  Гуляш з макаронами 400 100 250 50   

  Тефтелі з перловою 
кашею 150 30 90 30   

  Рагу з овочів 150 20 80 50   

  
Млинчики 
«Вишиванка» зі 
сметаною 

75 20 40 15   

  Усього: 1000         
 
V. Солодкі страви 

  

Яблука запечені з 
варенням 
Компот зі свіжих 
фруктів 
Диня з цукровою 
пудрою 

50 
150 
50 

10 
50 
10 

30 
50 
30 

10 
50 
10 

  

  Усього: 250 
2500         

VI. Гарячі напої 

  Чай зелений 
Кава чорна 

250 
250 

  
120 

  
70 

  
60     

  Усього: 500 80 120 50     
VII. Холодні напої 
  Узвар з медом 50 20 20 10     

  
Молочний 
прохолодний напій з 
фруктовим соком 

200 80 80 40     

  Усього: 250           
VIII. Борошняні кулінарні і кондитерські вироби  
1131/ 1145 Пиріжок з капустою 50           
1129/ 1149 
1123/ 1147 

Ватрушка з сиром 
Струдель з яблуками 

50 
100           



1116 Круасани листові з 
повидлом 40           

1113 Слойка з марципаном 60           
  Усього: 300           

 
Завдання.  

I. Ознайомитись з теоретичною частиною/ 
II. Перед виконанням практичного завдання досконально розібрати приклад. 

 
Практичне завдання 16/1: 
Розробити план-меню їдальні при санаторії на 500 місць. 
 
Практичне завдання 16/2: 
Розробити план-меню ресторану (тип закладу «ресторан загальнодоступний»). Кількість 
місць у залі 40. 
 
Практичне завдання 16/3: 
Розробити план-меню кафе ( тип закладу «кафе загальнодоступне із обслуговуванням  
офіціантами ) Кількість місць у залі 30.  
 
Методичні рекомендації до складання плану-меню. 
Під час складання меню необхідно дотримуватись наступних вимог: 
 використовувати асортимент страв, напоїв і кулінарних виробів, що рекомендується 

для відповідного типу підприємства ресторанного господарства, класу; 
 розміщувати закуски й страви відповідно до послідовності запису страв у меню 

(Додаток Б); 
 ураховувати сезонність;  
 забезпечити різноманітність страв за днями тижня.  

Під час складання меню (практичне завдання № 16/2, 16/3) необхідно розрахувати загальну 
кількість відвідувачів підприємства за день, яку визначають за формулою:  
N = P ⋅ z,  
де P – кількість місць у залі;  
z – середній обіг місць за день ( табл.. 5. ) 
Таблиця 5 
Середній обіг місць за день на підприємствах ресторанного господарства 
 
Тип підприємства ресторанного господарства 
 

Середній обіг місць за день 

1 2 3 
Їдальні  загальнодоступні;  

дієтичні: із 
самообслуговуванням;  
з обслуговуванням 
офіціантами;  
 

11,0  
 
10,7  
 
8,0 

Ресторани загальнодоступні;  
загальнодоступні,  які  вдень  
працюють  за  скороченим 
меню;  
при готелях;  
 

5,5  
  
7,0  
 
6,5  
  



при  готелях,  які  вдень  
працюють  за скороченим  
меню;  
при залізничних вокзалах;  
при аеровокзалах 

7,5  
 
 
10,4  
11,0 

Кафе загальнодоступні: із 
самообслуговуванням;  
із  обслуговуванням  
офіціантами;  
спеціалізовані: молочні із 
самообслуговуванням;  
кондитерські із 
самообслуговуванням;  
молодіжні  із  
обслуговуванням  
офіціантами;  
кафе-морозиво із 
самообслуговуванням 

15,0  
  
9,0  
 
16,0  
 
 
20,0  
  
7,0  
 
 
7,0 

Закусочні із самообслуговуванням;  
із обслуговуванням 
офіціантами 

20,0  
 
11,0 

Буфети     30,0 
Підприємства - автомати закусочна;  

бутербродна;  
буфет;  
пивний бар;  
кафе 

24,0  
24,0  
27,0  
13,0  
21,6 
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Додаток А 
Зразок норм споживання напоїв, хліба, кондитерських виробів одним відвідувачем  
у закладах ресторанного господарства різного типу 

Продукти Одиниця 
виміру 

Їдальня Ресторан 

   
загальн
одосту
пна 

дієтичн
а 

при 
виробничо
му 
підприємст
ві 

студен
тська міський при  

готелі 
  

 

Гарячі напої: 
чай 
кава 
какао 
Холодні напої: 
фруктова вода 
мінеральна вода 
натуральний сік 
Хліб та хлібобулочні 
вироби: 
житній 
пшеничний 
Борошняні 
кондитерські вироби 
Цукерки, печиво, 
шоколад 
Фрукти 
Вино-горілчані вироби 
Пиво 
Цигарки (пачка) 

дм3 
 
 
 
дм3 
 
 
 
кг 
 
 
 
шт. 
 
кг 
 
кг 
дм3 
дм3 
 
шт. 

 
0,04 
0,05 
0,01 
 
0,02 
0,01 
0,01 
 
 
0,02 
0,03 
0,3 
 
0,005 
 
0,01 
― 
― 
― 

 
0,025 
0,02 
0,005 
 
- 
0,02 
0,02 
 
 
0,02 
0,03 
― 
 
― 
 
0,02 
― 
― 
― 

 
0,02 
0,01 
0,005 
 
0,04 
0,01 
0,02 
 
 
0,03 
0,03 
0,3 
 
0,005 
 
0,02 
― 
― 
― 

 
0,03 
0,06 
0,01 
 
0,03 
0,01 
0,01 
 
 
0,01 
0,02 
0,5 
 
0,005 
 
0,01 
― 
― 
― 

 
0,01 
0,035 
0,005 
 
0,05 
0,04 
0,02 
 
 
0,03 
0,02 
0,2 
 
0,007 
 
0,05 
0,2 
0,025 
0,1 

 
0,02 
0,025 
0,005 
 
0,05 
0,04 
0,02 
 
 
0,03 
0,02 
0,2 
 
0,007 
 
0,05 
0,2 
0,025 
0,1 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Додаток Б 
Послідовність запису страв у меню 
 
1. Холодні страви і закуски: 
- бутерброди (з рибою, м’ясом, твердим сиром тощо); 
- закуски з рибної гастрономії; 
- страви з риби власного виробництва; 
- закуски з нерибних продуктів моря; 
- салати (рибні, м’ясні, овочеві); 
- овочі натуральні; 
- овочеві закуски власного приготування; 
- овочі консервовані, мариновані, солені; 
- вінегрети; 
- закуски з м’ясної гастрономії; 
- страви з м’яса власного виробництва; 
- страви з субпродуктів; 
- страви з сільськогосподарської птиці; 
- страви з дичини; 
- страви з кролика; 



- закуски з яєць; 
- закуски з сиру; 
- кисломолочна продукція; 
- масло вершкове, з різними наповнювачами, масляні суміші; 
- сири тверді сичужні. 
 
2. Гарячі закуски: 
- закуски з риби; 
- закуски з нерибних продуктів моря; 
- закуски з м’яса; 
- закуски з субпродуктів; 
- закуски з сільськогосподарської птиці; 
- закуски з дичини; 
- закуски з кролика; 
- закуски з овочів; 
- закуски з грибів; 
- закуски з яєць; 
- борошняні гарячі закуски. 
 
3. Перші страви (супи): 
- прозорі (рибні, м’ясні, з птиці, кролика, овочів, грибів); 
- заправочні; 
- супи-пюре; 
- супи-крем; 
- молочні; 
- холодні; 
- солодкі. 
 
4. Другі гарячі страви: 
- страви з риби (відварні, припущені, смажені, тушковані, фаршировані, запечені); 
- рибні страви з котлетної маси; 
- страви з рибних консервів; 
- страви з морепродуктів; 
- страви з раків; 
- страви м'ясні (відварні, припущені, смажені в соусі, смажені натуральні, тушковані, 
фаршировані, запечені); 
- м'ясні страви з котлетної маси; 
- страви з субпродуктів; 
- страви з сільськогосподарської птиці; 
- страви з дичини; 
- страви з кролика; 
- страви з овочів; 
- страви з круп; 
- страви з бобових; 
- страви з макаронних виробів; 
- страви з борошняних виробів; 
- страви з яєць; 
- страви з сиру. 
5. Солодкі страви: 
- гарячі страви (суфле, пудинги, фрукти фаршировані, в тісті смажені, запечені, 
фламбовані); 



- холодні страви (компоти, киселі, желе, муси, самбуки, креми, вершки з наповнювачами, 
парфе, фрукти та баштанові консервовані у вині, свіжі тощо). 
6. Гарячі напої власного виробництва: 
- чай з різними наповнювачами; 
- кава натуральна та з різними наповнювачами; 
- какао з різними наповнювачами; 
- шоколад; 
- гарячі напої з вином. 
 
7. Холодні напої власного виробництва: 
- молочні та вершкові прохолодні напої; 
- плодово-ягідні прохолодні напої; 
- безалкогольні коктейлі; 
- крюшони; 
- кава-глясе; 
- соки власного виробництва (фреш). 
8. Кондитерські та хлібобулочні вироби. 
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