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ВСТУП 
 

Методичні вказівки для самостійної роботи складені відповідно до робочої 

програми дисципліни «Інжиніринг в ресторанному господарстві» для студентів 

спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» навчально-наукового інституту 

харчових технологій та бізнесу. 

Зарубіжний промисловий світ уже майже півстоліття оперує термінами і 
категоріями інжинірингу, в Україні цей напрям консультаційних послуг у його 
сучасному вираженні з’явився відносно недавно. Стрімке збільшення обсягу 
міжнародних операцій із торгівлі інженерно-технічними та організаційно-
управлінськими послугами привело до виділення їх у ХХ столітті в самостійний 
вид міжнародних комерційних операцій, що спонукало до утворення і розвитку 
міжнародного ринку інжинірингових послуг і активізації інжинірингової 
діяльності. 

Під інжиніринговою діяльністю мають на увазі надання комплексу послуг у 
виробничій, комерційній і науково-технічній галузях. Навести точний перелік 
видів робіт, які мають входити в «пакет інжинірингу» досить складно. Це 
залежить як від вибору замовника, так і від особливостей певної промислової 
сфери.  

На показники діяльності підприємств різних галузей впливають як 
економічні, так і організаційні чинники. Сучасному підприємству потрібно 
вирішувати величезну кількість складних питань, що знаходяться на перетині 
наукових і практичних дисциплін. Інжиніринг ресторанного господарства є по 
суті системним інжинірингом, включає різні функціональні напрямки 
інжинірингу. Зазначені напрями охоплюють окремі функціональні сфери 
діяльності будь-якого сучасного підприємства, тому можуть бути названі 
напрямами управлінського інжинірингу. 

Вивчення напрямів інжинірингу в ресторанному господарстві є головною 
метою курсу «Інжиніринг у ресторанному господарстві», який викладається для 
студентів факультету обладнання та технічного сервісу. 
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ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів під час 

вивчення дисципліни «Інжиніринг в ресторанному господарстві». Методичні 

вказівки розраховані на можливість виконання певної частини роботи з 

опанування необхідної частки знань самостійно студентами денної та заочної 

форм  навчання та дистанційного навчання.  

Під час самостійного вивчення дисципліни першочерговим завданням є 

ознайомлення за допомогою робочої програми зі структурою начальної 

дисципліни, її тематичним змістом та кількістю годин, що відводяться на 

засвоєння теми.  

Другим етапом самостійної роботи студента є підготовка до проведення 

практичних та лабораторних занять. 

Ці методичні вказівки передбачають поетапне вивчення студентом низки 

взаємопов’язаних тем. У кожній темі наведено перелік питань, що підлягають 

вивченню, вказано, які зразки устаткування необхідно розглянути, на які 

теоретичні питання необхідно звернути особливу увагу. До складу вказівок з 

опанування теоретичних питань входять питання для самоконтролю. 

Якщо під час вивчення курсу з’являються питання чи ускладнення, 

студенти мають можливість скористатися on-line консультацією в мережі Internet. 

Адреса сторінки кафедри устаткування харчової і готельної індустрії 

ім. М.І. Беляєва Харківського державного університету харчування та  

торгівлі: http://oborud-hduht.kh.ua/. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ  

ОКРЕМИХ ТЕМ КУРСУ 

 

Тема 1. Торгівля технічними послугами: лізинг, інжиніринг, реінжиніринг 

 

Вивчаючи тему, перш за все, слід звернути увагу на поняття лізинг, 

інжиніринг, реінжиніринг та класифікацію даних видів торгівлі технічними 

послугами. Під час вивчення теми слід детально розглянути структуру та об’єкти 

лізингу, інжинірингу та реінжинірингу в сфері ресторанного господарства. 

Розглядаючи поняття лізингу слід звернути увагу на класифікацію 

лізингових угод та програми, які лізингові компанії пропонують рестораторам. 

При розгляді поняття реінжиніринг необхідно розглянути види реінжинірингу та 

порівняти даний термін з поняттям «модернізація» та іншими аналогами. 

Рекомендована література для самостійного вивчення теми: 1–4; 6; 10. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Які існують форми операцій із технічних послуг? 

2. Що таке лізинг? 

3. Хто такий лізингодавець? 

4. Хто такий лізингоодержувач? 

5. Які послуги надаються в межах інжинірингу? 

6. За рахунок чого інжиніринг виступає засобом підвищення ефективності 

вкладеного в об’єкт капіталу? 

7. Що таке реінжиніринг? 

8. Які існують види реінжинірингу? 

9. У чому полягає кризовий реінжиніринг? 

10. У чому полягає реінжиніринг розвитку? 
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Тема 2. Поняття та організаційні принципи інжинірингу 
 

При вивченні цієї теми необхідно розглянути еволюцію та зміст поняття 

інжиніринг та складові його циклів. При розгляді еволюції інжинірингу необхідно 

також розглянути передумови виділення інжинірингу в самостійний вид 

міжнародної діяльності. 

Для подальшого вивчення цієї теми необхідно розглянути групи 

інжинірингу та його специфічні властивості. 

Далі необхідно ознайомитись зі структурою циклу інжинірингу та його 

видами. При вивченні даної теми необхідно розглянути суть консультативного, 

технологічного, загального та комплексного інжинірингу. 

Рекомендована література для самостійного вивчення теми: 1; 2; 5; 7–9. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Дайте визначення поняття «інжиніринг». 

2. Із чого складається повний цикл інжинірингу? 

3. Які існують групи інжинірингу? 

4. Які існують специфічні особливості інжинірингу? 

5. Які стадії охоплює цикл інжинірингу? 

6. Які існують види інжинірингу? 

7. Що передбачає консультативний інжиніринг? 

8. Що передбачає технологічний інжиніринг? 

9. Що передбачає комплексний інжиніринг? 

10. Що передбачає будівельний інжиніринг? 

 

Тема 3. Маркетинг інжинірингу  

 

При вивченні даної теми необхідно детально вивчити завдання маркетингу 

та основні принципи служби маркетингу. Розглядаючи питання стратегічного 
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планування діяльності підприємства необхідно, яке стосується теорії розвитку 

бізнесу слід звернути агу на каталог критеріїв для відбору нових ринків.  

При розгляді питань, що стосуються планування маркетингу, необхідно 

звернути увагу на чинники, які впливають на оцінку конкурентоспроможності 

підприємств, а також напрями тактичного та стратегічного планування. 

Під час розгляду можливостей застосування математичних моделей у 

маркетингу необхідно вивчити багатовимірні регресивні й кореляційні, 

екстраполяційні, імітаційні методи, а також методи дослідження операцій та 

статистичної теорії прийняття рішень. Насамкінець необхідно відзначити, що 

ефективність будь-якого методу маркетингового дослідження залежить від 

специфіки ринку і буде тим вищою, чим більше одержувані цим методом вигоди 

порівняно з витратами на експерименти. 

Рекомендована література для самостійного вивчення теми: 1; 2; 8; 10. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. У чому полягає основна мета маркетингу в загальній структурі 

діяльності підприємства? 

2. Які основні принципи діяльності служби маркетингу? 

3. Назвіть основний принцип стратегічного планування. 

4. Які існують критерії для відбору нових ринків? 

5. Що таке стратегічне планування? 

6. Які чинники впливають на оцінку конкурентоспроможності  

підприємства? 

7. У чому полягає продуктовий маркетинг? 

8. Які відомі стратегії маркетингу підприємства? 

9. За якими основними напрямами бізнесу здійснюється тактичне  

планування? 

10. Які математичні методи застосовуються в маркетингу підприємства? 
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Тема 4. Планування та організація технічного оснащення 

ресторанного господарства 

 

Вивчаючи тему, перш за все, слід звернути увагу на поняття та терміни, які 

використовуються в сфері ресторанного господарства, що відображені в ДСТУ 

3862-99 «Ресторанне господарство. Терміни та визначення», а також 

організаційно-правові форми закладів ресторанного господарства. Для 

формування загальної уяви про діяльність закладів ресторанного господарства 

необхідно засвоїти класифікацію даних закладів та суттєві їх відмінності, а також 

особливості ресторанних мереж, що мають на сьогодні, все більше, 

транснаціональний характер.  

Для можливості економічно обґрунтованої та раціональної діяльності 

закладів ресторанного господарства, а також підвищення їх 

конкурентоспроможності та фінансової стійкості необхідно засвоїти типи закладів 

та вимоги до раціонального розміщення в залежності від зон населених пунктів.  

Для раціонального забезпечення закладів ресторанного господарства 

обладнанням необхідним для стабільного функціонування підприємства 

необхідно засвоїти основні підходи до планування технічного оснащення закладів 

харчування, номенклатури устаткування, особливості підбору устаткування та 

фактори від яких впливають на підбір устаткування.  

Для планування та оптимальної організації технічного оснащення закладів 

ресторанного господарства необхідно ознайомитись з рекомендованими нормами 

їх технічного оснащення, які є базовими для планування забезпеченості 

оснащенням. Для більш ефективного підбору обладнання при проектуванні 

необхідно також звернути увагу на техніко-економічні показники самого 

устаткування. 

Рекомендована література для самостійного вивчення теми: 1; 2; 5; 7; 11; 

12; 15. 
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Запитання для самоконтролю 

1. Які функції виконують заклади ресторанного господарства? 

2. Які стилі використовують для інтер’єрів закладів ресторанного  

господарства? 

3. Назвіть види закладів ресторанного господарства. 

4. Що собою являє планування технічного оснащення закладів  

харчування? 

5. Хто займається плануванням технічного оснащення в закладах  

харчування? 

6. Яка номенклатура устаткування ресторанного господарства? 

7. Яке призначення Норм технічного оснащення? 

8. Назвіть проблеми підбору технологічного устаткування. 

9. Які фактори враховують під час підбору устаткування? 

10. Які техніко-економічні показники устаткування слід ураховувати для  

оптимального підбору устаткування? 

 

Тема 5. Організація монтажу устаткування ресторанного господарства 

 

При організації робіт по монтажу устаткування ресторанного господарства 

необхідно звернути увагу на основні критерії, за якими ресторатор обирає 

постачальника устаткування та фірми, що проводять монтажні роботи та сервісне 

обслуговування. Також при вивчення даної теми необхідно звернути увагу на 

етапи комплексного оснащення закладів харчування.  

Основою будь-яких монтажних робіт є проектно-технічна та монтажно-

технологічна документація, тому при вивченні даної теми необхідно звернути 

увагу на особливості складових даної документації, а саме пояснювальні записки 

до проектів, комплекті відомості, складальні, монтажні та інші креслення 

обладнання, технічні умови на постачання обладнання, інструкції з монтажу і 

пуску, формуляри із забезпечення допусків та іншу технічну документацію 
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При вивченні даної теми та організації монтажу технологічного устаткування 

необхідно вивчити загальні вимоги до його розміщення, враховувати вимоги техніки 

безпеки та протипожежного нагляду, а також враховувати необхідність відтворення 

загальної схеми технологічного процесу та можливість підключення даного 

обладнання до різних комунікації. Розміщуючи обладнання, слід застосовувати 

лінійний або острівний методи групування обладнання.  

При розміщенні обладнання слід враховувати, що існують декілька способів 

розміщення обладнання: лінійний, паралельний, Г- та П-подібний. При вивченні 

даної теми необхідно також ознайомитись з вимогами до розміщення теплового, 

механічного та немеханічного устаткування. З урахуванням усіх вищезазначених 

вимог необхідно вміти розробляти монтажну прив’язку устаткування. 

Рекомендована література для самостійного вивчення теми: 1; 2; 13–15. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Назвіть критерії, за якими ресторатор обирає постачальника. 

2. Визначте завдання реконструкції закладів харчування та її напрями. 

3. Назвіть заходи з технічного переоснащення та реконструкції закладів 

харчування. 

4. Надайте характеристику рекомендованим нормам технічного  

оснащення закладів ресторанного господарства. 

5. Яких вимог слід дотримуватися під час розміщення устаткування у  

виробничих приміщеннях? 

6. Що розуміють під проектно-технічною документацією монтажних  

робіт? 

7. Які переваги має підрядний спосіб монтажу устаткування порівняно з  

господарським? 

8. Яке призначення монтажних схем прив’язки устаткування?  

9. Визначте мету і завдання випробування устаткування після монтажу. 

10. Що таке такелажні роботи? Які існують пристрої для їх проведення? 
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Тема 6. Організація ремонту устаткування ресторанного господарства 

 

При вивченні даної теми та організації ремонту устаткування ресторанного 

господарств необхідно використовувати всі види доступної інформації. Для 

засвоєння даної теми необхідно ознайомитись з класифікацією ремонтних робіт та 

обґрунтувати метод та спосіб організації ремонту. Також для засвоєння даної 

теми необхідно ознайомитись зі структурою ремонтного підприємства, загальною 

характеристикою цехів із ремонту торговельно-технологічного устаткування та 

організаційно-технологічними розрахунками ремонтних підприємств. Для 

засвоєння розрахунків ремонтних підприємств необхідно вивчити методику 

визначення виробничої потужності ремонтної бази та чисельності робітників і 

персоналу підприємства, розрахунки режиму роботи підприємства, фонду 

робочого часу, а також визначення необхідної кількості та підбір устаткування й 

інвентарю. З урахуванням вищезазначених розрахунків необхідно проводити 

визначення потреби ремонтних підприємств у виробничих площах. 

При засвоєнні даної теми окремо необхідно засвоїти основні завдання та 

етапи дій націлених на модернізацію існуючого технологічного обладнання. 

При організації ремонту технологічного обладнання необхідно засвоїти 

основні положення, структуру та ремонтні цикли системи планово-

попереджувального ремонту та міжремонтного обслуговування. При розгляді 

технологічного процесу ремонту устаткування необхідно засвоїти структуру 

технологічного процесу ремонту та його основні етапи, а також організаційні 

методи ремонту. 

При організації ремонту технологічного устаткування та вивченні даної 

теми ми повинні звернути увагу на загальні заходи з охорони праці, виробничої 

санітарії та техніки безпеки, електробезпеку та заходи із захисту від ураження 

електричним струмом, а також техніку безпеки під час ремонту й технічного 

обслуговування торговельно-технологічного устаткування. 

Рекомендована література для самостійного вивчення теми: 1; 2; 13–15. 
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Запитання для самоконтролю 

1. Яке призначення дефектації деталей? 

2. Охарактеризуйте ремонтний цикл і його структуру. 

3. Що являє собою поточний ремонт? 

4. Що являє собою середній ремонт? 

5. Що являє собою капітальний ремонт? 

6. Які існують методи централізованого ремонту? 

7. Яка мета модернізації технологічного устаткування? 

8. Які заходи входять до завдання планово-попереджувального ремонту? 

9. За якою схемою проводять технологічний процес ремонту? 

10. У чому полягає агрегатно-вузловий метод ремонту устаткування? 

 

Тема 7. Технічне обслуговування та ремонт механічного устаткування 

ресторанного господарства 

 
При вивченні даної теми необхідно засвоїти методику проведення 

технічного обслуговування та ремонту різних груп обладнання, що належать до 

механічного устаткування. Перш за все, необхідно розглянути універсальні 

кухонні машини, що знайшли найбільш широке розповсюдження на 

підприємствах харчування ресторанного господарства малої та середньої 

потужності.  

При вивченні класу мийного устаткування слід звернути увагу на заходи, 

що виконуються в межах контрольно-профілактичної роботи для даного класу. 

Найбільш розповсюдженим відхиленням в роботі даного класу обладнання є 

збільшення часу на підготовку машини до пуску. 

Під час розгляду класу очищувальних машин звертають увагу на заходи в 

межах технічного обслуговування. Під час поточного ремонту проводять 

дефектацію устаткування та його складових частин із подальшою заміною 

несправних елементів, а також змащування і регулювання. Зокрема, замінюють 
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абразивні сегменти і диски, ущільнювачі, привідні паси, гумові шланги, 

підшипники. 

Поточний ремонт машин та механізмів для подрібнення включає заміну 

спрацьованих деталей, прокладок, ущільнень, регулювання зазору вібратора, 

дозатора, пускорегулювальної апаратури і зачищення контактних з єднань.  

При вивченні особливостей поточного ремонту та технічного обслуговування 

машин та механізмів для різання, перш за все звертають увагу на класифікацію 

обладнання даного класу, так як, кожному класу притаманна своя специфіка 

технічного огляду та ремонту. 

При вивченні особливостей місильно-перемішувального устаткування також 

спочатку розглядають класифікацію даного виду обладнання, а потім особливості 

для кожної з груп. В збивальних машинах часто виникають несправності збивачів. 

Якщо вони знімні, ремонт полегшується. Збивальні машини працюють за великих 

швидкостей робочих органів, що призводить до спрацювання обертових частин 

деталей, які труться. Також виходять із ладу шарикопідшипники і зубчасті колеса. 

Для усунення дефектів спрацьовані вузли розбирають і замінюють. 

Під час техогляду дозувально-формувального устаткування (як приклад, 

котлетоформувальна машина) особливу увагу приділяють основним вузлам: 

кулачкам, підшипникам. Перевіряють взаємодію частин, що труться: не повинно 

бути скрипу. Часто через неправильне складання виникає заклинення кулачка 

скидальника і формувального стола. Під час технічного обслуговування 

проводять заміну мастила в редукторі й підшипниках. Напрямну поршня 

змащують харчовим жиром (раз на місяць). Кулачок та копір змащують 

солідолом, а отвір стола – несолоним харчовим жиром. 

Рекомендована література для самостійного вивчення теми: 1; 2; 13–15. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Назвіть характерні дефекти універсальних приводів. 

2. За якою схемою відбуваються контрольно-профілактичні роботи з 

обслуговування мийного устаткування? 
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3. Якими способами відновлюють пошкодження абразивних поверхонь 

картоплеочищувальних машин? 

4. Які дефекти з’являються в подрібнювальних механізмах під час їх 

експлуатації? 

5. Якщо збільшився час роботи посудомийної машини, як усунути цей 

недолік? 

6. Під час натискання кнопки «Пуск» двигун картоплеочищувальної 

машини не обертається. Що трапилось? 

7. Від яких чинників залежить тривалість і безвідмовність роботи 

різального устаткування? 

8. Які вимоги висувають до виготовлення та обробки робочих елементів 

м’ясорубок? 

9. Для чого здійснюють притирання ножів і решіток? 

10. Як перевіряють і регулюють натяг пасів? 

 

Тема 8. Технічне обслуговування та ремонт теплового устаткування 

ресторанного господарства 

 

Опановуючи матеріалом даної теми необхідно засвоїти алгоритм робіт під час 

технічного обслуговування та ремонту різних класів теплового устаткування 

закладів харчування ресторанного господарства. Окремо розглядають дані 

алгоритми дій для варильного, водогрійного, допоміжного теплового устаткування, 

універсальних теплових апаратів, пароконвектоматів та устаткування для жаріння. 

Окремо, при вивченні даної теми необхідно розглянути особливості ремонту 

теплового устаткування на ремонтних підприємствах. Розглядаючи специфіку 

роботи ремонтних підприємств необхідно звернути увагу на методи ремонту 

теплового устаткування в цехах, ремонт теплогенеруючих пристроїв, робочих зон 

і теплової ізоляції. Окрім того обов’язково слід розглянути ремонт допоміжної 

апаратури, приладів автоматики, регулювання та безпеки. 

Рекомендована література для самостійного вивчення теми: 1; 2; 13–15. 
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Запитання для самоконтролю 

1. Якими методами ремонтують теплове устаткування на спеціалізованих 

підприємствах? 

2. За допомогою якого приладдя розбирають теплове устаткування 

ресторанного господарства? 

3. Назвіть загальні дефекти ТЕНів та способи їх усунення. 

4. Назвіть причини виникнення пошкоджень внутрішніх посудин 

стравоварильних котлів. 

5. Що таке гідравлічне випробування? 

6. Які пошкодження з’являються на робочій поверхні сковороди? Якими 

способами їх можна усунути? 

7. Які заходи вживаються для ремонту та відновлення теплової ізоляції? 

8. Охарактеризуйте замкову апаратуру, її призначення та способи 

усунення дефектів. 

9. Як здійснюється захист від «сухого ходу» в котлах і автоклавах? 

10. Що необхідно зробити, якщо температура нагрівання секцій шафи не 

відповідає показанням лімба? 

 

Тема 9. Проектування електричних мереж у закладах 

ресторанного господарства 

 

Під час розгляду даної теми необхідно розглянути загальні підходи до 

проектування силової мережі, методику розрахунку проводів силової мережі. При 

розрахунку проводів силової мережі слід розглянути методику розрахунку перерізу 

проводів для електротеплових апаратів та перерізу проводів, які живлять реактивні 

навантаження. 

При освоєнні вивченні питання проектування освітлювальної мережі слід 

враховувати, що світильники для виробничих приміщень необхідно вибирати, 

ураховуючи важкі умови середовища: підвищену температуру, вологість, 

запиленість. Конструкція світильників повинна мати захисну арматуру. 
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Розміщувати світильники над усіма видами теплового устаткування 

забороняється. 

При опануванні методикою розрахунку освітлення необхідно розглянути 

метод коефіцієнта використання світлового потоку та метод питомої потужності.  

Розглядаючи дану тему необхідно також опанувати методикою визначення 

витрат електроенергії на підприємствах харчування та заходами з економії 

електроенергії. 

Рекомендована література для самостійного вивчення теми: 1; 2; 15. 
 

Запитання для самоконтролю 

1. Які методи використовують для розрахунку освітлення? 

2. Як визначають потужність ламп у приміщеннях із малою площею? 

3. Яким чином здійснюють прокладання проводів для освітлення 

приміщень? 

4. Які розподільні пристрої використовуються для влаштування 

освітлювальної мережі? 

5. Які загальні правила приєднання устаткування до електричної мережі? 

6. Які схеми електричних мереж застосовуються на підприємствах 

харчування? 

7. Яких вимог слід дотримуватися під час прокладання електропроводки на 

підприємствах ресторанного господарства? 

8. Від яких чинників залежить вибір перерізу проводів? 

9. Якими є особливості проектування силової мережі та методи розрахунку? 

10. Назвіть завдання нормування та контролю паливно-енергетичних 

ресурсів. 
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