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та літератури ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

УКРАЇНСЬКА ТУРИСТИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ НА ПОЗНАЧЕННЯ 
РЕАЛІЙ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

Українська туристична термінологія на позначення реалій го-
тельно-ресторанного бізнесу є мало вивченою, оскільки на даний 
час ця галузь економіки України переживає бурхливий розвиток 
та становлення. 

Учені зазначають, що «вивчення лексики галузі туризму ста-
новить інтерес як для лінгвістів, так і для фахівців туристичного 
бізнесу, оскільки все більша диференційованість професійної 
діяльності висуває підвищені вимоги до рівня та якості підготов-
ки майбутніх працівників» [1]. 

Ми розглянемо термінологічні словосполучення, які мають 
подвійну структуру (прикметник + іменник), синтаксично сфор-
мовані як словосполучення сурядного типу. Таких у готельно-
ресторанній термінології більшість. Наприклад, терміносполу-
чення зі сфери готельного бізнесу: американський план — такий 
метод розрахунку оплат за номер в готелі, коли в ціну включа-
ється послуга з надання кімнати і 3-разове харчування (пансіон) 
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або 2-разове: сніданок + обід або сніданок + вечеря (напівпансі-
он); англійський сніданок — повний сніданок, звичайно містить у 
собі фруктовий сік, яєчню із шинкою, тости, олію, джем і каву 
або чай; базова валюта — валюта, у якій ведуться баланси раху-
нків системи і формується основна управлінська звітність; базові 
тарифи — опубліковані повні ціни на розміщення в готельних 
номерах; гарячий лист — лист з відомостями про загублену або 
вкрадену кредитну картку, що розсилається до готелів та інших 
організацій, де використовуються кредитні картки; гостьовий 
чек — квитанція, що пропонується господарю ресторану або ба-
ру, часто використовується як частина ваучеру; готельний лан-
цюг — одна з ланцюгових, франшизних або інших готельних си-
стем, члени якої користуються особливими привілеями, особли-
во в національній системі бронювання; знижка тарифу — зме-
ншення тарифу проживання в абсолютному або процентному 
вираженні; інклюзивний тур — тур (туристичний план, марш-
рут), відповідно до якого транспортне обслуговування авіа- або 
наземним транспортом сплачується одночасно з харчуванням, 
розміщенням та іншими туристичними послугами; комерційна 
норма — знижена ставка для постійного клієнта, у якому заціка-
влений готель, для забезпечення зайнятості номерів; комерційний 
готель — готель, забезпечений усім необхідним для гостей-
бізнесменів; кімнатний лист — лист із прізвищами, що викорис-
товується в готелі для попередньої реєстрації груп, а також для 
організації вечорів відпочинку; кімнатний сервіс — наявність у 
готелі послуг з доставки до номеру їжі, напоїв, кореспонденції; 
суміжні номери — готельні номери, що пов’язані загальним 
входом, які можуть продаватися як окремо, так і разом у вигляді 
апартаменту та багато інших.  

Один з компонентів, компонент-прикметник завжди виступає 
ознакою послуги чи реалії у сфері готельного бізнесу, а інший 
компонент-іменник власне називає предмет, явище і т.п. 

Термінологічні словосполучення зі сфери ресторанного бізне-
су: американський сервіс — їжа готується та накладається до та-
рілок безпосередньо на кухні. Офіціанти розносять та розстав-
ляють тарілки гостям; американський сніданок — різновид анг-
лійського сніданку, тобто повний сніданок, який зазвичай скла-
дається з фруктового соку, кави або чаю, булочки з маслом, 
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джему, тостів та гарячої страви (вівсяної каші, яєчні з шинкою та 
іншого); англійський сервіс — офіціант накладає їжу на тарілку 
гостя на приставному столику, потім подає її з правого боку; ан-
глійський сніданок — набір страв, який включає, на відміну від 
легкого континентального сніданку, повний набір страв, що про-
понуються мандрівникам у ранковий час у готелях, ресторанах, 
кафе; зазвичай складається з фруктового соку, чаю або кави, бу-
лочки з маслом, джему, грінок та гарячої страви (вівсяної каші, 
бекону, яєчні, сосиски); вина натуральні — це вина, зроблені з 
одного основного сорту винограду з використанням не більше 
15 % інших сортів; вина столові — ординарні вина невисоких 
сортів та смакових якостей, які вживаються здебільшого під час 
звичайних прийомів їжі; висока кухня — страви, виготовлені з 
високоякісних продуктів безпосередньо перед подачею на стіл; 
десертні вина — натуральні або міцні вина з вмістом спирту 12-
17 % і цукру 2-35 %, до десертних належать такі вина, як токай-
ське, малага, кагор, мускатне та інші; кавовий буфет — буфет у 
ресторані, призначений для приготування та відпуску кави, чаю, 
обладнаний кавоваркою, кавничкою, електроплитою, 
кип’ятильником, холодильною шафою; прийоми вечірні — час 
влаштування — з 16.00 до 23.00 години; прийоми денні — час 
влаштування — з 12.00 до 15.00 години та багато інших подібно-
го типу термінів. 

Отже, термінологія готельно-ресторанного бізнесу активно 
розвивається на сучасному етапі розвитку туризму в Україні, має 
чимало запозичених термінів та терміносполук. Велику кількість 
із таких терміносполук складають сурядні словосполучення. 
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