
 Тема лекції: Загальна характеристика методів і форм обслуговування 

                                         План  

1. Класифікація методів і форм обслуговування.  

2.Характеристика форм самообслуговування. Структура процесу самообслуговування. 

3. Характеристика методів обслуговування офіціантами. Структура процесу обслуговування 

офіціантами. 

4. Характеристика форм обслуговування: 

 “а ля карт”; 
 “а парт”; 
 “табльдот”; 
 “шведський стіл”; 
 “столи-буфети”. 

 

1. Класифікація методів і форм обслуговування 

    Залежно від функцій, виконуваних підприємствами ресторанного господарства, 

розрізняють три види обслуговування: 

1) обслуговування зі споживанням продукції безпосередньо в підприємстві 

ресторанного господарства; 

2) обслуговування з доставкою та реалізацією кулінарної продукції для споживання за 

місцем роботи, навчання, відпочинку, дозвілля, на транспорті; 

3) обслуговування зі споживанням кулінарної продукції та напівфабрикатів удома. 

      При здійсненні першого виду обслуговування продукцію реалізують у залах 

підприємств ресторанного господарства. 

     У процесі здійснення другого виду обслуговування підприємства доставляють 

продукцію: робітникам - до робочих місць; службовцям - в офіс; школярам- у класи; 

студентам і учням навчальних закладів- у холи, буфети тощо; пасажирам залізничного 

транспорту - в купе, водного - в каюту, авіаційного - в салон літака; у місця масового 

відпочинку та дозвілля. 

     Третій вид обслуговування обмежений реалізацією кулінарної продукції та 

напівфабрикатів для організації споживання її вдома. 

    Якщо обслуговування здійснюється безпосередньо у підприємстві ресторанного 

господарства, то класифікаційною ознакою методу обслуговування є спосіб 

отримання їжі і доставки її до місця споживання. За цією ознакою розрізняють 

наступні методи: самообслуговування, обслуговування офіціантами і комбіновані методи. 

Для комбінованих методів характерне поєднання різних методів, наприклад, 

самообслуговування з обслуговуванням офіціантами, буфетниками-офіціантами, 

барменами (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1. Класифікація методів обслуговування споживачів у закладах ресторанного 

господарства 
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2. Характеристика методів самообслуговування. 
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Рис. 2.2. Структура процесу самообслуговування: а — реалізація готової продукції; б — організація 

споживання 
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3. Характеристика методу обслуговування офіціантами 
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Рис. 2.3. Структура процесу обслуговування офіціантами: а — реалізація готової продукції; б — 

організація споживання 

 

5. Характеристика форм обслуговування: “а ля карт”; “а парт”; “табльдот”; 

“шведський стіл”; “столи-буфети”. 

При організації сніданків, обідів, вечерь та проміжного харчування у закладах ресто-

ранного господарства відкритого типу використовують такі форми обслуговування:  

• "а ля карт";  

• "а парт";  

• "табльдот";  

• "шведський стіл";  

• "столи-буфети".  

 

Кожному типу обслуговування притаманні специфічні елементи.  

Обслуговування "а ля карт" (а lacarte) характерне тим, що споживачі із карти-

меню та винної карти вибирають страви та напої до них, роблять замовлення і через пев-

ний проміжок часу їхнє замовлення виконується. В меню "а lacarte" зазначено ціну кож-

ної страви. Меню використовується в елітарних ресторанах висококласних готельних 

комплексів, у яких концепція обслуговування гостей готелю та ресторану дозволяє ство-



рити найбільш дорогі та комфортні умови для них. Це обслуговування здійснюється за 

активною участю офіціанта або бригади офіціантів. Споживач отримує поради офіціанта 

щодо страв та напоїв до них, знайомиться з характеристикою тієї чи іншої страви, може 

запросити на консультацію сомельє. (спеціаліста, який формує винно-горілчану політику 

закладу, здійснює продаж та розлив вина споживачам із застосуванням елементів шоу). 

Активна участь персоналу у цьому процесі свідчить про наявність сугестивного сервісу, 

тобто вміння тактовно подати гостю ідею щодо замовлення тієї чи іншої страви або 

напою.  

Сугестивний сервіс є могутнім засобом збільшення прибутку ресторану. Мета цього 

сервісу - перетворити обслуговуючий персонал на умілих продавців ресторанних послуг, 

що досконало знають свій товар. До елементів сугестивного сервісу споживачі ставляться 

дуже поблажливо. Обслуговування "а ля карт" вважається трудомістким, але це найроз-

повсюдженіший метод у ресторанах.  

"А парт" (a part) полягає у тому, що споживачів, які зробили замовлення  заздале-

гідь, обслуговують у визначений проміжок часу. Найчастіше цей метод обслуговування 

застосовується у приватних будинках відпочинку, курортних готелях тощо.  

"Табльдот" (tabled'hote) - відрізняється від "а парт" тим, що усіх гостей обслугову-

ють в один і той самий час, пропонують одне і те саме меню. Меню  

(tabled'hote)характерне тим, що у ньому подають певний набір страв із загальною фіксо-

ваною ціною. Цей вид меню широко використовується у ресторанах, кафе готельних 

комплексів, оскільки гості вважають його економічним. Обслуговування починається у 

той час, коли усі гості зберуться за столом. Найчастіше застосовується у пансіонатах, 

будинках відпочинку, невеликих готелях, де обмежені виробничі потужності та можли-

вості кухні.  

Меню "dujour" "дюжур" включає меню чергових (денних) страв.  

"Шведський стіл" - форма обслуговування споживачів, яка може бути застосована 

як у ресторанах самообслуговування, так і в ресторанах при готелях. При використанні 

"шведського столу" в залі ресторану готельного комплексу формується стіл з одно- чи 

двостороннім підходом, на якому в спеціальному багатопорційному посуді наборами для 

перекладання викладають увесь асортимент холодних та гарячих страв, холодних та 

гарячих напоїв, безалкогольних та алкогольних (з урахуванням часу і виду прийому їжі), 

індивідуальний посуд, набори. Для демонстрації та короткочасного зберігання страв 

використовують спеціальний посуд різноманітний як за формою, так і за стилем.     

     Наприклад, посуд німецької компанії-виробника "Bauscher", серії "Florenz" 

представлений салатниками шестикутної форми, барильцями для масла, олії, соусів; 

трикутними чашами, блюдами у вигляді півмісяця, робить презентацію страв, навіть з 

невеликим асортиментом надзвичайно привабливою та апетитною. 

      Для подавання гарячих закусок або соусних других гарячих страв використовується 

жароміцний посуд.  

      Для подавання закусок, які потребують охолодження, використовують посуд типу 

вітрин. Вітрина являє собою тацю на підставці (можливий варіант з прозорою кришкою) з 

вкладеними всередину холодоагентами із гелем, що заморожує. Страви на таких вітринах 

простіше сервувати і вони виглядають більш естетично та привабливо. Набори для пере-

кладання також мають певну специфіку і є багатофункціональними: щипці для салату та 

закусок, розливні ложки для соусів, таблички для назви страв тощо.  

 

     Асортимент страв "шведського столу" може бути обмеженим за групами страв (холодні 

страви та закуски, гарячі напої) та широким асортиментом страв (джем, варення 5-8 видів, 

масло 4-5 сортів, тверді сири 6-8 видів, м'ясні гастрономічні вироби 7-10 найменувань, 

соки 5-6 найменувань, чай, кава 5-6 найменувань тощо). Асортимент страв та напоїв 

залежить від класу ресторану та національних особливостей. Ця форма обслуговування 



може бути застосована при організації будь-якого прийому їжі (сніданок, обід, вечеря), а 

також при організації бенкетів.  

 

       Існують переваги застосування цієї форми обслуговування для споживачів: візуальне 

сприйняття усієї страви та її компонентів; відсутній час очікування для консультації та 

оформлення замовлення; відсутній час очікування для здійснення замовлення на певні 

страви; розмір порції та складові компоненти страви залежать від звичок та бажань  спо-

живача; та для ресторану: збільшується пропускна спроможність залу ресторану; приско-

рюється процес обслуговування споживачів; потребує меншої чисельності кваліфіковано-

го персоналу (офіціантів, кухарів).  

     Ця форма обслуговування широко впроваджена у ресторанах відкритого типу. У цьому 

випадку застосовується фіксована плата за вхід, яка включає середню вартість замовлення 

одного споживача.  

Для оформлення залу використовують столи промислового виробництва.  

     Існує три види "шведських столів":  

• охолоджені (від+4 до+10°С);  

• з підігрівом (від +30 до +90°С);  

• нейтральні.  

 

      Усі столи можуть монтуватися в лінію будь-якої довжини та конфігурації. "Шведські 

столи" можуть бути оснащені ковпаком, який виконаний із високоякісного прозорого 

пластику.  Верхня поверхня ковпака може бути виготовленою із деревини (при сервуванні 

"шведських столів" холодними стравами та закусками; організації європейського сніданку 

тощо) або металу (столи, які підігріваються) та використовуватися як робоча поверхня. 

Конструкція "шведського столу" дозволяє опускати ковпак та використовувати 

устаткування для зберігання готових страв.  

      У структурних елементах "шведського столу" також наявний певний асортимент 

аксесуарів, які значно розширюють функціональність столу:  

• напрямні, що слугують для того, щоб споживач, при накладанні різноманітних закусок 

на тарілку, не тримав її в руках, а мав змогу пересувати по напрямних впродовж усього 

процесу вибору страв;  

• гастроємності, які використовують для одночасного зберігання та демонстрації страв;  

• шторки для додаткової полиці, розташованої у нижній частині "шведського столу", яка 

слугує для зберігання посуду;  

• розподільчі дошки.  

 

    Буфетне обслуговування "столи-буфети" передбачає самообслуговування. 

Асортимент буфетної продукції залежить від умов її приготування та відпуску й може 

бути різноманітним: прохолодні та гарячі напої, хлібобулочні та кондитерські вироби, 

кисломолочна продукція, фрукти, різноманітні бутерброди, закуски тощо.  

       Для презентації страв використовується спеціалізоване устаткування - салат-бари або 

салат-буфети.  

       Асортимент салат-барів, що пропонується, достатньо широкий: дерев'яні та дерев'яні, 

поєднані з металом; пластикові з кришками, що піднімаються та опускаються. Салат-бар 

(буфет) із пластику може бути використаний для виїзної та вуличної торгівлі, на 

відкритих майданчиках, терасах, літніх кафе.  
      Салат-бари підрозділяють на настільні та підлогові. Останні більш мобільні, оскільки мають 

колеса для пересування. Салат-бари оснащені стандартними гастроємностями, термоконтейнерами 

різної форми, аксесуарами (роздавальним інвентарем, дозаторами тощо). Салат-бари широко 
використовують при обслуговуванні учасників конференцій, симпозіумів, нарад тощо у 
ресторанах, кафе, барах готельних комплексі 



 

Запитання для самоперевірки 

1. Як класифікуються методи та форми обслуговування споживачів? 

2. Охарактеризуйте метод самообслуговування. 

3. За якими ознаками класифікують форми обслуговування? 

4. Які відмінності повного та часткового самообслуговування? 

5. Охарактеризуйте різновиди самообслуговування з наступним розрахунком. 

6. Охарактеризуйте різновиди самообслуговування з попереднім розрахунком. 

7. В яких закладах ресторанного господарства застосовується саморозрахунок. 

8. Чим схожі та відрізняються дві форми обслуговування споживачів офіціантами: повне та 

часткове обслуговування? 

9. Охарактеризуйте індивідуальну форму обслуговування офіціантами споживачів. 

10. Охарактеризуйте бригадну форму обслуговування офіціантами споживачів. 

11. Охарактеризуйте комбінований метод обслуговування споживачів 
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