
Урок 12 
Тема уроку: Характеристика буфетів, барів. Організація роботи барів та 
буфетів. Інвентар, обладнання 

Бар - заклад ресторанного господарства, в якому алкогольні, безалкогольні, 
змішані напої, страви до них і закупні товари продають через барну стійку. 

Різновидом бару або ресторану є нічний клуб, який працює виключно у нічні 
години, з організацією різноманітних видовищ і розважально-танцювальних 
програм з музичним супроводом. Розрізняють нічні клуби з послугами 
дозвілля: кабаре, більярд, диско тощо. Різновидом бару або ресторану є 
пивний зал, де продають і організовують споживання широкого асортименту 
пива із супутною продукцією. 

У Міжнародному стандарті галузевої класифікації видів економічної 
діяльності (ISIS) ООН виділяють такі види бару: пивні-садки, пивна, 
пивоварний бар, бар-закусочна. 

Пивні-садки (brasseries, beer gardens) - вид бару, який продає і організовує 
споживання різноманітного асортименту пива і має озеленений торговельний 
зал. 

Пивна (pub) - вид бару, який продає і організовує споживання алкогольних 
або безалкогольних напоїв, основним з яких є пиво. 

Пивоварний бар (brew pub) - вид бару, в якому варять, продають і 
організовують споживання пива на місці. 

Класифікація барів 

Відповідно до асортименту продукції і послуг бари поділяються на три 
групи. До першої групи входять бари, в асортименті яких основне місце 
посідають різноманітні алкогольні та безалкогольні коктейлі, змішані напої 
та спеціальні закуски до них: аперитив-бар, винний бар, коктейль-бар, 
пивний бар (паб), молочний бар, фіто-бар, десертний бар.  

До другої групи входять бари, в асортименті яких переважають холодні 
закуски, другі та солодкі страви, а різноманітні змішані або однорідні 
алкогольні й безалкогольні напої є доповненням до них. Це гриль-бар та 
снек-бар. 

У третій групі знаходяться бари з різними послугами: диско-бар (night - club 
bars), бізнес-клуб-бар, театральний бар, хол-бар тощо.Нижче дається 
характеристика найбільш поширених барів. 

Аперитив-бар реалізує перш за все коктейлі, які збуджують апетит, різні 
алкогольні та безалкогольні напої: вермут, сухе вино, горілка, коньяк з 
льодом, віскі, джин, натуральні свіжі соки, мінеральна вода. 



У зв’язку з тим, що аперитив-бар призначений для реалізації коктейлів, 
змішаних і багатьох натуральних напоїв, що сприяють збудженню апетиту, 
він не розрахований на тривале перебування в ньому споживачів і його 
доцільно розміщувати у складі ресторану або комплексу закладів 
ресторанного господарства і використовувати перед початком великих 
бенкетів, прийомів. 

У цьому випадку інтер’єр бару бажано оформити відповідно до теми, 
закладеної в інтер’єр того закладу, у складі якого знаходиться бар. 

Аперитив-бари можна організовувати за необхідності в будь-якому місці. 

Винний бар можна розміщувати окремо, у складі комплексного 
підприємства ресторанного господарства, при готелі або якому-небудь 
видовищному закладі: театрі, кіно-концертному залі, кінотеатрі з декількома 
залами, торговельному центрі, а також дегустаційних залах. В асортименті 
продукції бару - різноманітні марочні вина, а також коктейлі та змішані напої 
на їх основі і спеціальні закуски до них. 

Винний бар призначений для відпочинку та насолоди винами, тому, крім 
місць біля барної стійки, можна передбачити також столи на два або чотири 
місця. Бар бажано оснастити музичною апаратурою та розробити 
індивідуальний затишний інтер’єр. 

Коктейль-бар за останні роки став однією з найпоширеніших форм 
спеціалізації бару. Його можна розташувати як у складі ресторану або групи 
закладів харчування, так і окремо. Оформлення екстер’єру та інтер’єру 
такого коктейль-бару потребують особливої уваги. Бажано, щоб вони 
розташовувалися у відповідності з назвою та тематикою бару, проявлялися у 
форменому одязі персоналу або його елементах, барній карті, за якою 
реалізовують напої та закуски до них. 

До асортименту продукції входять різноманітні коктейлі всіх груп та 
особливостей, а також гарячі напої. Таким чином, асортимент коктейль-бару 
надає відвідувачам можливість широкого вибору коктейлів та змішаних 
напоїв на різній основі вживання різноманітних компонентів. Крім того, 
відвідувачі мають можливість приємно відпочити. Для цього створюються 
відповідні умови: зручні меблі, приємне освітлення, музичний супровід 
відпочинку з використанням телевізійної апаратури. 

Пивний бар (паб) - це поширена у нашій країні форма бару. їх можна 
організувати як у підвалі та на перших поверхах адміністративної будівлі, так 
і в складі комплексного закладу ресторанного господарства. Асортимент 
продукції включає до 30 найменувань пива, в тому числі бочкове (кегове) та 
спеціальні закуски до них. Обслуговування можливе як біля барної стійки, 
так і за столиком, шляхом самообслуговування або з обслуговуванням 



офіціантами. Встановлення в пивному барі музичної апаратури обов’язкове, 
але бажано також передбачити телевізійну апаратуру або великий екран. Це 
значно підвищить його привабливість для споживачів, особливо під час 
трансляції різних передач зі спортивних змагань (футбол, хокей, бокс, 
концертів тощо). 

Молочний та десертний бари. Бари цього типу в своїй повсякденній 
діяльності створюють умови для прискореного обслуговування споживачів. 
Для цього бажано передбачити обслуговування як біля барної стійки, так і за 
столом. До асортименту продукції входять всілякі напої на основі молочних 
продуктів, безалкогольні та змішані, морозиво з різноманітними гарнірами, 
цукерки, шоколад, фрукти. Палити в цих барах небажано. їх доцільно 
розміщувати на швидких магістралях, у місцях відпочинку, при видовищних 
підприємствах і спортивних спорудженнях та центрах відпочинку дітей з 
батьками (зоопарках, парках, комплексах дитячих розваг, кінотеатрах). 

У десертному барі виготовляється велика кількість молочних коктейлів, 
змішаних напоїв з алкоголем та без нього, солодких страв - тістечка, торти, 
драглі, муси, самбуки, морозиво, фрукти та ін. У таких барах доцільно 
підтримувати широкий асортимент кондитерських виробів. 

Частіше за все десертні бари мають дитячу або родинну спрямованість, де 
малюки з батьками мають можливість отримати улюблені ласощі. 

Фіто-бар - це бар, в асортименті якого є велика кількість чаїв, трав’яних 
зборів, напоїв, що мають не лише тонізуючі функції, а й лікувальне 
призначення. Такі бари часто розміщують у зонах відпочинку, парках, на 
пляжах, в лікувально-профілактичних закладах, будинках відпочинку, 
дитячих таборах, фіт-нес-центрах та торгових центрах. Тут можуть бути 
встановлені апарати для збагачення повітря киснем. Споживач сідає на 
високий стілець, вставляє наконечники (індивідуального користування) в ніс 
і включає апарат. Апарат має від 4 до 8 стаканів ароматизованої рідини. 
Через неї пропускають кисень, який вдихає споживач, що позитивно впливає 
на його настрій та здоров’я загалом. 

Гриль-бар є для нашої країни новою, але вже популярною формою 
спеціалізації бару і вимагає до себе особливої уваги при проектуванні, 
обладнанні та експлуатації. Гриль-бар доцільно розташовувати у складі 
комплексу підприємств ресторанного господарства або в цокольних чи на 
перших поверхах. На відміну від інших типів бару, він може мати умови для 
попередньої підготовки страв, доведених згодом барменами до готовності у 
присутності споживачів. До асортименту продукції гриль-бару входять 
страви нескладного приготування, які потребують в основному теплової 
обробки в грилях, на рожені або рашпері. У гриль-барі можуть 
реалізовуватися також коктейлі, вина, соки, прохолоджу -вальні напої. Тут 



доцільним є обслуговування не лише біля барної стійки, а й за столиками, 
бажано через офіціантів. У гриль-барі поряд зі швидким обслуговуванням 
споживачів слід передбачити створення комфортних умов для їх тривалого 
відпочинку. 

Снек-бар, або бар-закусочна - це^спеціалізований заклад, розрахований на 
швидке обслуговування споживачів. Його доцільно розташовувати на 
пожвавлених магістралях та місцях пересікання великого скупчення людей: 
поблизу станцій метрополітену, автобусних станцій, залізничних і річкових 
вокзалів, аеропортів, готелів, торгових центрів, великих транспортних 
розв’язок, у центральній частині міста. 

Заклад розрахований на короткочасне перебування споживачів, тому 
основною його рисою є швидке обслуговування біля стійки. У залі споживачі 
самостійно доставляють продукцію до столів, тобто застосовується 
самообслуговування. В асортименті бару-закусочної - холодні закуски, гарячі 
страви і солодкі нескладного приготування кондитерські вироби, соки, пиво, 
алкогольні напої. Як доповнення до них можуть відпускатися коктейлі та 
змішані напої. 

Диско-бар (Night club bars) входить до складу розважальних закладів: 
нічних клубів, дискотек, танцювальних майданчиків. 

У диско-барах, танцювальних барах з концертно-розважальною програмою 
реалізується асортимент коктейлів, змішаних напоїв і закусок до них, 
аналогічний асортименту коктейль-бару. 

У танцювальних барах і барах з концертно-розважальною програмою, 
розрахованою на тривале перебування у них споживачів, необхідно 
передбачити відповідно комфортні умови, забезпечуючи розваги і 
відпочинок. 

Хол-бар (Lobby-Bar) розміщується в холах готелів і розрахований на 
короткочасне перебування відвідувачів. Уздовж стійки необхідно 
передбачити декілька високих табуретів або стільців. У ньому реалізують 
охолоджувальні напої та спеціальні закуски. Крім музичної апаратури, в 
холі-барі бажано передбачити телевізор, а також свіжу пресу на кількох 
мовах. 

Буфет - заклад ресторанного господарства з обмеженим асортиментом 
готових страв і напоїв, розміщений у спеціально обладнаному приміщенні 
або у приміщеннях залізничного, авто-, аеровокзалів тощо, де їжу 
споживають стоячи чи продають на винос 

Ресторани та бари поділяються на класи. Клас закладу визначається за 
сукупністю відмінних ознак закладу ресторанного господарства певного 



типу, які характеризують рівень вимог до продукції власного виробництва, 
закупних товарів, умов їх споживання, організації обслуговування та 
дозвілля споживачів. 

За ступенем комфорту, рівнем обслуговування, обсягом надаваних послуг 
ресторани та бари поділяють на три класи: люкс, вищий та перший, які 
мають відповідати таким вимогам: 

• характерною ознакою закладів ресторанного господарства класу 
«люкс» є вишуканість, витонченість інтер’єру, який створюється за 
індивідуальним проектом з використанням коштовних оздоблювальних 
матеріалів. Високий рівень комфортності, широкий вибір послуг, які 
складаються з обов’язкових та додаткових, асортимент, який повністю 
складається з оригінальних, вишуканих замовних та фірмових страв і 
виробів, у тому числі з делікатесних продуктів, страв іноземної кухні, 
виготовлених з екзотичної сировини, - для ресторанів; широкий вибір 
замовних та фірмових напоїв, коктейлів - для барів; 

• характерною ознакою закладів ресторанного господарства класу 
«вищий» є оригінальність, своєрідність інтер’єру, що створюється з 
урахуванням індивідуальних особливостей підприємства, вибір послуг, 
комфортність, різноманітність асортименту, в якому не менше половини 
складають оригінальні, вишукані замовлені та фірмові страви і вироби - для 
ресторанів; широкий вибір фірмових та замовлених напоїв і коктейлів - для 
барів; 

• характерною ознакою ресторанів класу «перший» є гармонійність, 
комфортність, різноманітний вибір послуг, асортимент страв, до якого 
входять фірмові страви та вироби, напої нескладного приготування; барів - 
набір напоїв, коктейлів нескладного приготування, у тому числі фірмових. 

Інші заклади ресторанного господарства на класи не поділяються. 

 

 

 

 

 


