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Summary
The scientific approaches to the interpretation of the essence of the concept of "motivation" as a component 
of effective enterprise management are investigated in the article. The authors propose their definition of 
motivation and state the necessity of its interpretation taking into account the synergetic effect. The basic 
methods of motivation of labor are systematized and the author’s definition of the essence of the concept of 
"methods of labor motivation" is proposed. There are the recommendations of the rational combination of 
motivational methods in the practical activity of personnel management.
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У ñòàòò³ äîñë³äæåíî ñóòí³ñòü êëю÷îâèх åëåìåíò³â ðåñòîðàííîї ïîñëóãè. Сфîðìîâàíà ³íòåãðîâàíà ñèñòåìà 
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ìåíòàìè ñïîæèâ÷îї ö³ííîñò³: ïðîäóêö³ї, ñåðâ³ñó, ïåðñîíàëó òà ³ì³äæó ï³äïðèєìñòâà ðåñòîðàííîãî ãîñïî-
äàðñòâà. Çàïðîïîíîâàíî ìåòîäè÷íèé ³íñòðóìåíòàð³é âèзíà÷åííÿ ð³âíÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ðåñòî-
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Постановка проблеми. Îäí³єю з ïð³îðèòåò-
íèх ñфåð åêîíîì³÷íîї ä³ÿëüíîñò³ є ðåñòîðàííèé 
б³зíåñ. Â óìîâàх ï³äâèщåíîї êîíêóðåíö³ї ó äàí³é 
ñфåð³ ï³äïðèєìñòâàì ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà âñå 
ñêëàäí³шå збåð³ãàòè íàбóò³ êîíêóðåíòí³ ïåðåâàãè.  
Дëÿ óòðèìàííÿ ñïîæèâà÷³â òà зàëó÷åííÿ íîâèх 
ðåñòîðàòîðè àêòèâíî ðîзðîбëÿюòü óí³êàëüí³ êîí-
öåïö³ї ðåñòîðàííèх зàêëàä³â, ðîзшèðюєòüñÿ àñîð-
òèìåíò ñòðàâ, зб³ëüшóєòüñÿ ïåðåë³ê äîäàòêîâèх 
ïîñëóã, óäîñêîíàëююòü фîðìè îбñëóãîâóâàííÿ. 
Íàÿâí³ñòü зíà÷íîї ê³ëüêîñò³ ð³зíèх òèï³â зàêëàä³â 
ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà òà âèñîêà åëàñòè÷í³ñòü 
ïîïèòó ó ö³é ñфåð³ ïðèзâåëè äî зàãîñòðåííÿ êîí-
êóðåíö³ї. Íàðîñòàю÷³ òåìïè ñïîæèâ÷èх зàïèò³â òà 
ïåðåâàã àêòóàë³зóюòü ïèòàííÿ ïîшóêó ä³єâèх фîðì 
òà ìåòîä³â ï³äâèщåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ 
ðåñòîðàííîї ïîñëóãè. Уñâ³äîìëåííÿ öèх îбñòàâèí 
ïðèзâåëî äî ï³äâèщåííÿ íàóêîâîãî ³íòåðåñó äîñë³ä-
íèê³â äî ïðîбëåìàòèêè êîìïëåêñíîї îö³íêè êîíêó-
ðåíòîñïðîìîæíîñò³ ðåñòîðàííîї ïîñëóãè. 

Àналіз останніõ досліджень і публікацій.  
У íàóêîâ³é åêîíîì³÷í³é ë³òåðàòóð³ ïèòàííÿì 
îö³íêè êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ï³äïðèєìñòâ ð³з-
íèх ãàëóзåé åêîíîì³êè ïðèñâÿ÷åíî зíà÷íó óâàãó. 
Òåîðåòè÷í³ îñíîâè êîíêóðåíö³ї äîñèòü äîêëàäíî 
îïèñóєòüñÿ â бàãàòüîх ë³òåðàòóðíèх äæåðåëàх 
зàðóб³æíèх ³ â³ò÷èзíÿíèх àâòîð³â. Âàãîìèé âíå-
ñîê ó ðîзâèòîê ñó÷àñíîї òåîð³ї êîíêóðåíö³ї òà 
êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ зðîбèëè зàðóб³æí³ êëà-
ñèêè ñâ³òîâîї åêîíîì³êè: ². Àíñîфф, Ì. Пîðòåð, 
Д. Ð³êàðäî, À. Сì³ò, Ф. Хàéєê, П. Хåéíå. Ð³зíî-
ìàí³òí³ ìåòîäè÷í³ ï³äхîäè äî îö³íêè êîíêóðåíòî-
ñïðîìîæíîñò³ ï³äïðèєìñòâà є ïðåäìåòîì àêòèâíèх 
íàóêîâèх äèñêóñ³é ñåðåä â³ò÷èзíÿíèх äîñë³äíè-
ê³â: Î. Дàâèäîâîї, Å. Êîñâèíöåâîї, Ì. Íàóìåíêî, 
Г. П’ÿòíèöüêîї, Ò. Òîìàëÿ, Î. Òюòюííèê. 

Âиділення невирішениõ раніше частин загаль-
ної проблеми. Àíàë³з îïóбë³êîâàíèх ïðàöü ³з 
ðîзãëÿíóòîї ïðîбëåìàòèêè ñâ³ä÷èòü ïðî íåäî-
ñòàòíє âèñâ³òëåííÿ ïðèíöèïîâî âàæëèâèх ïèòàíü, 
ïîâ’ÿзàíèх ³з ìåòîäè÷íèì зàбåзïå÷åííÿì фîðìó-
âàííÿ êîíêóðåíòíîї ñòðàòåã³ї з óðàхóâàííÿì ãàëó-
зåâîї ñïåöèф³êè ï³äïðèєìñòâ ðåñòîðàííîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà. Çàëèшàюòüñÿ äèñêóñ³éíèìè ïèòàííÿ 
фîðìóâàííÿ ñèñòåìè ³íäèêàòîð³â òà ìåòîä³â îö³íêè 
êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ðåñòîðàííîї ïîñëóãè.  
Â åêîíîì³÷í³é ë³òåðàòóð³ ñïîñòåð³ãàєòüñÿ ïîëÿðè-
зàö³ÿ ïîãëÿä³â ó÷åíèх щîäî âèзíà÷åííÿ ñòðóêòóðè 
òåхíîëîã³÷íîãî òà ãóìàí³òàðíîãî ñêëàäíèê³â ðåñ-
òîðàííîãî ñåðâ³ñó, à òàêîæ åêîíîì³÷íèх ìåòîä³â, 
ÿê³ зíà÷íî âïëèâàюòü íà ðåзóëüòàòè êîíêóðåíòíîї 
бîðîòüбè ï³äïðèєìñòâà ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà.

Мета статті ïîëÿãàє â îбґðóíòóâàíí³ ñèñòåìè 
ïîêàзíèê³â òà ðîзðîбëåíí³ íàóêîâî-ìåòîäè÷íîãî 
ï³äхîäó äî îö³íêè êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ðåñòî-
ðàííîї ïîñëóãè â ïðîöåñ³ фîðìóâàííÿ êîíêóðåíòíîї 
ñòðàòåã³ї ï³äïðèєìñòâà ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà.

Âиклад основного матеріалу дослідження.  
Êîæíå ï³äïðèєìñòâî ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà 
ïðàãíå äî íàéб³ëüш ïîâíîãî зàäîâîëåííÿ зàïèò³â òà 
ð³зíîìàí³òíèх âèìîã ñïîæèâà÷³â, îñîбëèâ³ñòю ÿêèх 
є â³äñóòí³ñòü хàðàêòåðèñòèêè ïîñò³éíîñò³, з ÷àñîì 
âîíè ï³äâèщóюòüñÿ òà ìîäèф³êóюòüñÿ, íàбóâàю÷è 
«îñîбëèâèх â³äò³íê³â». Дëÿ збåðåæåííÿ ë³äèðóю÷èх 
êîíêóðåíòíèх ïîзèö³é ï³äïðèєìñòâà ñфåðè ðåñòîðàí-
íîãî б³зíåñó ðîзðîбëÿюòü óí³êàëüí³ ñèñòåìè зàхîä³â, 
ñïðÿìîâàíèх íà âñåб³÷íèé ðîзâèòîê б³зíåñ-ïðîöåñ³â 
òà äîзâ³ëüíî-ðîзâàæàëüíèх ïîñëóã, ðåàë³зàö³ÿ ÿêèх 
зàбåзïå÷óє âèñîêèé ð³âåíü êîìфîðòó â³äâ³äóâà÷³â 
ðåñòîðàíó, ñïðèÿє ï³äâèщåííю ³ì³äæó ï³äïðèєìñòâà 
ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà òà, â³äïîâ³äíî, зàбåзïå÷óє 
îòðèìàííÿ ñòàб³ëüíî âèñîêèх ïðèбóòê³â. 



Â³ñíèê ÎÍÓ ³ìåí³ ². ². Ìå÷íèêîâà. 2017. Ò. 22. Âèï. 8(61)

62

Âèâ÷åííÿ åêîíîì³÷íîї ë³òåðàòóðè ïîêàзàëî, щî 
ïîíÿòòÿ «êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü ï³äïðèєìñòâà» 
âêëю÷àє â ñåбå âåëèêèé êîìïëåêñ åêîíîì³÷íèх 
хàðàêòåðèñòèê, ÿê³ âèзíà÷àюòü ïîëîæåííÿ êîìïà-
í³ї íà ãàëóзåâîìó ðèíêó [1, ñ. 27]. Цåé êîìïëåêñ 
ìîæå âêëю÷àòè хàðàêòåðèñòèêè ïîñëóã, à òàêîæ 
фàêòîðè, ÿê³ фîðìóюòü ó ö³ëîìó åêîíîì³÷í³ óìîâè 
äëÿ åфåêòèâíîї ðîбîòè ï³äïðèєìñòâà ðåñòîðàííîãî 
ãîñïîäàðñòâà. Êîíêóðåíö³ÿ ÿê íåâ³ä'єìíà ÷àñòèíà 
ðèíêîâîї åêîíîì³êè ³ñíóє ó âñ³х ñфåðàх ï³äïðèєì-
íèöüêîї, êîìåðö³éíîї òà ³íшèх âèä³â ä³ÿëüíîñò³. 
Пðîбëåìà ï³äâèщåííÿ ð³âíÿ óïðàâë³ííÿ êîíêó-
ðåíòîñïðîìîæí³ñòю ï³äïðèєìñòâ ðåñòîðàííîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà â³äîбðàæàє ïðàêòè÷íî âñ³ бîêè æèòòÿ 
ñóñï³ëüñòâà ³ íåзì³ííî ïåðåбóâàє ó öåíòð³ óâàãè.

Êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü ï³äïðèєìñòâà ðåñòîðàí-
íîãî ãîñïîäàðñòâà ³ êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü ðåñòî-
ðàííèх ïîñëóã ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ ì³æ ñîбîю ÿê ÷àñòèíà 
é ö³ëå. Ìîæëèâ³ñòü ï³äïðèєìñòâà ðåñòîðàííîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà êîíêóðóâàòè ó ñфåð³ ðåñòîðàííîãî б³зíåñó 
бåзïîñåðåäíüî зàëåæèòü â³ä êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ 
ïðîïîíîâàíèх ðåñòîðàííèх ïîñëóã ³ ñóêóïíîñò³ åêî-
íîì³÷íèх ìåòîä³â ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèєìñòâà, ÿê³ зíà-
÷íî âïëèâàюòü íà ðåзóëüòàòè êîíêóðåíòíîї бîðîòüбè.  
Â îзíà÷åíîìó àñïåêò³ ñë³ä ïîâí³ñòю ï³äòðèìàòè 
ïîãëÿä ó÷åíèх, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî «…íàäàííÿ 
ïîñëóã б³ëüш âèñîêîї ÿêîñò³ ïîð³âíÿíî з êîíêó-
ðåíòàìè є îäíèì з îñíîâíèх íàïðÿì³â фîðìóâàííÿ 
ñòðàòåã³÷íèх êîíêóðåíòíèх ïåðåâàã ï³äïðèєìñòâà 
ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà. Êëю÷îâèì òóò є íàäàííÿ 
òàêèх ïîñëóã, ÿê³ б зàäîâîëüíÿëè ³ íàâ³òü ïåðåâåðшó-
âàëè î÷³êóâàííÿ ö³ëüîâèх ñïîæèâà÷³â» [2].

Çâàæàю÷è íà òå, щî ï³äïðèєìñòâà ðåñòîðàííîãî 
ãîñïîäàðñòâà ìàюòü ïåâí³ îñîбëèâîñò³ òà íà â³äì³íó 
â³ä ï³äïðèєìñòâ ³íшèх ãàëóзåé (íàïðèêëàä òîðã³âë³) 
ðåàë³зóюòü òðè фóíêö³ї – âèðîбíèöòâî, ðåàë³зàö³ÿ òà 
ñïîæèâàííÿ, – ï³ä ÷àñ âèзíà÷åííÿ êîíêóðåíòîñïðî-
ìîæíîñò³ ï³äïðèєìñòâ ñфåðè ðåñòîðàííîãî б³зíåñó 
ïîâèíí³ бóòè âðàхîâàí³ îзíà÷åí³ îñîбëèâîñò³. Â êîí-
òåêñò³ öüîãî зàñëóãîâóє íà óâàãó ï³äх³ä äî âèзíà÷åííÿ 
êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ï³äïðèєìñòâà ðåñòîðàííîãî 
ãîñïîäàðñòâà, зàïðîïîíîâàíèé Å.Í. Êîñâèíöåâîю, 
â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ñàìå êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü 
ðåñòîðàííèх ïîñëóã є êëю÷îâèì фàêòîðîì фîðìó-
âàííÿ êîíêóðåíòíèх ïåðåâàã. Дëÿ âèзíà÷åííÿ êîí-
êóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ï³äïðèєìñòâà ðåñòîðàííîãî б³з-
íåñó íàóêîâåöü ïðîïîíóє òàêó фîðìóëó [3, ñ. 14]:
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Îñîбëèâ³ñòю ðåñòîðàííîї ïîñëóãè є ñêëàäí³ñòü 
її ñòðóêòóðè òà äâîїñò³ñòü ïðèðîäè. Сêëàäí³ñòü 
ñòðóêòóðè ïðîÿâëÿєòüñÿ âòîìó, щî ðåñòîðàííà 
ïîñëóãà ñêëàäàєòüñÿ з âåëèêîї ê³ëüêîñò³ êîìïî-
íåíò³â ³ ïàðàìåòð³â, ð³зíèх зà ñâîєю ñóòí³ñòю òà 
âàæëèâ³ñòю äëÿ ñïîæèâà÷à. Цå ðîбèòü ñêëàäíèì 
ïîë³ïшåííÿ ³ ï³äòðèìêó ÿêîñò³ îбñëóãîâóâàííÿ [2]. 
Сâîєю ÷åðãîю, ñêëàäí³ñòü ïðèðîäè ïðîÿâëÿєòüñÿ ó 
òîìó, щî ïðèзíà÷åí³, íà ïåðшèé ïîãëÿä, äëÿ зàäî-
âîëåííÿ ф³з³îëîã³÷íèх ïîòðåб ðåñòîðàíí³ ïîñëóãè 
íàñïðàâä³ ö³êàâëÿòü їх ñïîæèâà÷à з ïîãëÿäó зàäî-
âîëåííÿ ð³зíîìàí³òíèх ñîö³àëüíèх ïîòðåб. 

Êëю÷îâèì åëåìåíòîì ðåñòîðàííîї ïîñëóãè є 
ðåñòîðàííèé ïðîäóêò, ÿêèé, ñâîєю ÷åðãîю, ñêëàäà-
єòüñÿ з òðüîх êîìïîíåíò³â. Гîëîâíèé ³з íèх – îñíî-
âíèé ïðîäóêò, ï³ä ÷àñ âèзíà÷åííÿ ÿêîãî íåîбх³äíî 
â³äïîâ³ñòè íà ïèòàííÿ: щî íàñïðàâä³ íàбóâàє ñïî-
æèâà÷? Îñíîâíèé ïðîäóêò ïîâèíåí зàбåзïå÷óâàòè 
бàзîâ³ ïåðåâàãè, ïîâ'ÿзàí³ з âèð³шåííÿì ïðîбëåìè 
зàäîâîëåííÿ ñïîæèâà÷à â ÿê³ñí³é òà зäîðîâ³é їæ³. 
Дðóãèé åëåìåíò ñòîñóєòüñÿ ïðîöåñó íàäàííÿ îñíî-

âíîї ïîñëóãè, ï³ä ÷àñ âèзíà÷åííÿ ÿêîãî íåîбх³äíî 
â³äïîâ³ñòè íà òàê³ ïèòàííÿ: ÿê ñàìå îñíîâíèé ïðî-
äóêò äîñòàâëÿєòüñÿ ñïîæèâà÷ó? ñê³ëüêè ñòàíîâèòü 
òðèâàë³ñòü öüîãî ïðîöåñó? Òðåò³é êîìïîíåíò ðåñ-
òîðàííîãî ïðîäóêòó ïðåäñòàâëåíèé ãðóïîю äîäàò-
êîâèх ïîñëóã (³íфîðìàö³éíèх, êîíñóëüòàö³éíèх, 
ïðèéîì зàìîâëåííÿ, ãîñòèíí³ñòü, зàбåзïå÷åííÿ 
ñхîðîííîñò³, îñîбëèâ³ ïîñëóãè, ïðåä'ÿâëåííÿ 
ðàхóíêó, ïðîâåäåííÿ ïëàòåæ³â òîщî), ÿê³ ñóïðî-
âîäæóюòü îñíîâíèé ïðîäóêò, ñïðèÿю÷è ³ ïîëåã-
шóю÷è éîãî âèêîðèñòàííÿ ³ ï³äâèщóю÷è éîãî 
êîðèñí³ñòü ³ ïðèâàбëèâ³ñòü äëÿ ñïîæèâà÷à. Ìîæíà 
âèä³ëèòè â³ñ³ì ãðóï äîäàòêîâèх ïîñëóã [4].

Хàðàêòåðèзóю÷è òàêèé ïàðàìåòð ðåñòîðàííîї 
ïîñëóãè, ÿê ÿê³ñòü, ñë³ä зàзíà÷èòè, щî ó ö³ëîìó 
«ÿê³ñòü ÿâëÿє ñîбîю ñóêóïí³ñòü âëàñòèâîñòåé òà 
хàðàêòåðèñòèê òîâàðó, ïîñëóãè àбî ³íшîãî îб’єêòà, 
щî íàäàюòü éîìó зäàòí³ñòü зàäîâîëüíÿòè зóìîâ-
ëåí³ àбî ïåðåäбà÷óâàí³ ïîòðåбè» [5, ñ. 80–81]. 
Яê³ñòü äëÿ ñïîæèâà÷à ìîæå бóòè âèзíà÷åíà зà 
фîðìóëîю [6, c. 46]:

Qc = f (Qp ; Qstg ; Qs ),              (2)
äå,  Qp – ÿê³ñòü ïðîäóêö³ї; 
  Qstg – ÿê³ñòü ñóïóòí³х ïîñëóã; 
  Qs – ÿê³ñòü ñåðâ³ñíîãî îбñëóãîâóâàííÿ.
Уðàхîâóю÷è, щî «…î÷³êóâàíà ÿê³ñòü ñïîæèâà÷³â 

ïîâèííà äîð³âíюâàòè ñïðèéíÿò³é: ÿê³ñòü íàäàíèх 
ðåñòîðàííèх ïîñëóã ïîâèííà â³äïîâ³äàòè âíóòð³шí³ì 
òà зîâí³шí³ì ñòàíäàðòàì òà âèìîãàì êë³єíò³â» [7], 
ïðèéìàю÷è äî óâàãè, щî âèìîãè äî ÿêîñò³ ðåñòîðàí-
íîї ïîñëóãè ïîñò³éíî зì³íююòüñÿ òà ï³äâèщóєòüñÿ, 
êîíêóðåíòíà ñòðàòåã³ÿ ï³äïðèєìñòâ ðåñòîðàííîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà ïîâèííà бóòè ³ííîâàö³éíî ñïðÿìîâàíîю. 

Íåâ³ä’єìíèì åëåìåíòîì ñïîæèâ÷îãî ñêëàäíèêà 
ö³ííîñò³ ï³äïðèєìñòâà ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà 
є ö³íà ðåñòîðàííîї ïîñëóãè, ÿêà â³äîбðàæàє зàäî-
âîëåííÿ ïîòðåб ñïîæèâà÷³â зà â³äïîâ³äíèх ö³í íà 
íèх. У öüîìó àñïåêò³ зàñëóãîâóє íà óâàãó òâåð-
äæåííÿ зàêîðäîííîãî äîñë³äíèêà П. Дîéëÿ, ÿêèé 
зàзíà÷àє: «…ö³íí³ñòü äëÿ ïîêóïöÿ – öå êîðèñí³ñòü 
àбî ïîâíå зàäîâîëåííÿ, ÿêå âîíè îòðèìóюòü ï³ä 
÷àñ âèêîðèñòàííÿ òîâàðó, à òàêîæ ì³í³ìàëüíà ö³íà 
òà îïåðàö³éí³ âèòðàòè âïðîäîâæ óñüîãî òåðì³íó 
âèêîðèñòàííÿ ïðîäóêòó» [8, ñ. 112]. Çâàæàю÷è íà 
ãàëóзåâó ñïåöèф³êó ï³äïðèєìñòâ ðåñòîðàííîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà, ö³íà ðåñòîðàííîї ïîñëóãè ïîâèííà фîð-
ìóâàòèñÿ з óðàхóâàííÿì ïîïèòó òà êîíêóðåíö³ї ó 
ïåâíîìó ñåãìåíò³ ðåñòîðàííîãî б³зíåñó. 

Â³äïîâ³äíî äî äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó ДСÒУ 
4281:2004, âèзíà÷åííÿ ö³íè ðåñòîðàííîї ïîñëóãè 
ìîæå зä³éñíюâàòèñÿ äâîìà ìåòîäàìè [9]: íà ï³ä-
ñòàâ³ ïîïèòó òà íà ï³äñòàâ³ âèòðàò. Сóòí³ñòü ìåòîäó 
íà ï³äñòàâ³ ïîïèòó ïîëÿãàє ó âèзíà÷åíí³ âèìîã ñïî-
æèâà÷³â äî ñòðàâ, ÿê³ âèðîбëÿє зàêëàä ðåñòîðàí-
íîãî ãîñïîäàðñòâà, ïîÿâ³ íîâèх їх âèä³â, ðîзïîâñю-
äæåíí³ ñòðàâ íàö³îíàëüíèх êóхîíü, зàñòîñóâàíí³ 
íîâèх âèä³â ñèðîâèíè òà íîâèх òåхíîëîã³é, óñòàò-
êóâàííÿ òîщî. Îñîбëèâ³ñòю âèòðàòíîãî ìåòîäó є 
âèзíà÷åííÿ ñïî÷àòêó âèòðàò íà ðåñòîðàííó ïîñëóãó 
з óðàхóâàííÿì ö³íè зàêóï³âë³ ñèðîâèíè òà ìàòåð³à-
ë³â, à òàêîæ îòðèìàíîãî ïðèбóòêó. 

Îбñëóãîâóâàííÿ, â ñèëó ñâîєї íåâ³ä÷óòíîї é åфå-
ìåðíîї ïðèðîäè, íàäàєòüñÿ ñïîæèâà÷ó ó âèãëÿä³ 
ïåâíîãî äîñâ³äó. Íàâ³òü ÿêщî â ïðîöåñ³ îбñëóãîâó-
âàííÿ зàä³ÿí³ ÿâí³ ф³зè÷í³ åëåìåíòè, íà ÿê³ êë³-
єíò óñå æ îòðèìóє ïðàâî âîëîä³ííÿ (íàïðèêëàä, 
зàìîâëåí³ ñòðàâè), зíà÷íó ÷àñòèíó ö³íè ðåñòîðàí-
íîї ïîñëóãè ñòàíîâèòü ö³íí³ñòü ïîâ'ÿзàíèх ³з öèìè 
ф³зè÷íèìè åëåìåíòàìè ñåðâ³ñíèх åëåìåíò³â. 

Ðåñòîðàííèé ñåðâ³ñ ìàє äâà ñêëàäíèêà: òåхíîëî-
ã³÷íèé òà ãóìàí³òàðíèé. Òåхíîëîã³÷í³ ñêëàäíèêè 
ðåñòîðàííîãî ñåðâ³ñó – öå åêñòåð'єð òà ³íòåð'єð 
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ïðèì³щåííÿ, îбëàäíàííÿ, ìåбë³, îïàëåííÿ, âåíòè-
ëÿö³ÿ ³ êîíäèö³юâàííÿ, âîäà ³ êàíàë³зàö³ÿ, åëåê-
òðèêà. Гóìàí³òàðí³ ñêëàäíèêè – ãîñòèíí³ñòü, òóð-
бîòà, óâàãà, êóëüòóðà îбñëóãîâóâàííÿ, зàãàëüíà 
àòìîñфåðà â ðåñòîðàííîìó зàêëàä³. Çàбåзïå÷åííÿ 
âèñîêîãî ð³âíÿ ñåðâ³ñó ìîæëèâó ò³ëüêè íà îñíîâ³ 
êîìïëåêñíîãî ïîєäíàííÿ öèх ñêëàäíèê³â.

Пåðñîíàë íå ò³ëüêè є îäíèì з îñíîâíèх фàêòîð³â 
âèðîбíèöòâà, à é ìàє îñîбëèâå зíà÷åííÿ äëÿ ï³ä-
ïðèєìñòâ ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà, îñê³ëüêè éîãî  
ïîñëóãè, ÿê â³äîìî, â³äð³зíÿюòüñÿ бåзïîñåðåäí³ñòю 
íàäàííÿ ³ íåïîñò³éí³ñòю ÿêîñò³, îòæå, бàãàòî â ÷îìó 
зàëåæàòü â³ä òèх ïðàö³âíèê³â, ÿê³ їх íàäàюòü [10]. 
Çã³äíî з ДСÒУ 4281: 2006 «Çàêëàäè ðåñòîðàííîãî 
ãîñïîäàðñòâà» [9], îбñëóãîâóâàííÿ â зàêëàäàх ðåñ-
òîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà ïîâèííî âèêîíóâàòèñÿ з 
ïîïåðåäí³ì ÷³òêèì äîòðèìàííÿì ñòèëüîâîї єäíîñò³ 
ñåðâ³ðóâàííÿ ñòîë³â òà зàбåзïå÷åííÿì ð³âíÿ ñåð-
â³ñó: «äîбðèé», «âèщèé â³ä äîбðîãî», «â³äì³ííèé».  

Ðàзîì ³з òèì зàëèшàєòüñÿ äèñêóñ³éíèì ïèòàííÿ 
äèфåðåíö³àö³ї хàðàêòåðèñòèê òà îзíàê â³äïîâ³äíî äî 
ðåãëàìåíòîâàíèх ð³âí³â ñåðâ³ñó, щî íå äàє зìîãè зä³é-
ñíèòè îб’єêòèâíå âñòàíîâëåííÿ âèìîã ð³âíÿ ñåðâ³ñó â 
êîíêðåòíîìó ï³äïðèєìñòâ³ ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà 
òà âèзíà÷èòè îñíîâí³ êðèòåð³ї éîãî ðåãóëюâàííÿ. 

Íåìàòåð³àëüíèé хàðàêòåð ðåñòîðàííîї ïîñëóãè 
ïðèзâîäèòü äî òîãî, щî ñïîæèâà÷ â³ä÷óâàє óòðóäíåííÿ 
ï³ä ÷àñ її îö³íêè. Â³í ÷àñòî ïîêëàäàєòüñÿ íà зîâí³шíє 
âðàæåííÿ, âåëè÷åзíå зíà÷åííÿ â ÿêîìó ìàє ³ì³äæ ï³ä-
ïðèєìñòâà ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà. П³äïðèєìñòâî 
ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà ïîâèííî íå ïðîñòî ïðî-
ïîíóâàòè ö³ëüîâ³é àóäèòîð³ї êâàë³ф³êîâàíî âèêîíàí³ 
ïîñëóãè, âîíî ïîâèííî âðàхîâóâàòè, щî ñïîæèâà÷ 
ñïðèéìàє ö³íí³ñòü ï³äïðèєìñòâà ÷åðåз ïðîäóêö³ю, 
ïîñëóãè, ïåðñîíàë òà ³ì³äæ. Íà íàшó äóìêó, òàêèé 
ï³äх³ä äî îö³íêè êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ðåñòîðàí-
íîї ïîñëóãè äàñòü зìîãó îòðèìàòè îб’єêòèâí³ îö³íêè 
ð³âíÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ðåñòîðàííîї ïîñëóãè. 
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Пðèéìàю÷è äî óâàãè, щî ï³äïðèєìñòâî ðåñòî-
ðàííîãî ãîñïîäàðñòâà îäíî÷àñíî íàäàє íàñåëåííю 
ïîñëóãó ÿê ó ìàòåð³àëüí³é (êóë³íàðíà ïðîäóêö³ÿ), òàê 
³ â íåìàòåð³àëüí³é (îðãàí³зàö³ÿ хàð÷óâàííÿ, äîäàò-
êîâ³ ïîñëóãè) фîðìàх, ñèñòåìà êëю÷îâèх ³íäèêàòîð³â 
îö³íêè êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ðåñòîðàííîї ïîñëóãè 
ïîâèííà бóòè ñфîðìîâàíà з óðàхóâàííÿì íàéб³ëüш 
âàæëèâèх àñïåêò³â ÿêîñò³ òà ñèíòåзóâàòè êîìïëåêñ 
îñíîâíèх âèìîã, ÿê³ âèñóâàє êë³єíò: ÿê³ñòü ñòðàâ, 
ÿê³ñòü ïðàö³ òà êóëüòóðà ïîâåä³íêè îбñëóãîâóю÷îãî 
ïåðñîíàëó, ñòèëüîâà єäí³ñòü, ð³âåíü ãîñòèííîñò³, бåз-
ïåêà ïîñëóã, êîìïëåêñí³ñòü îбñëóãîâóâàííÿ, åñòåòè÷-
í³ñòü òà ³íш³ êðèòåð³ї. Ðîзðîбëåíà ñèñòåìà ³íäèêàòî-
ð³â òàêîї îö³íêè ïðåäñòàâëåíà íà ðèñ. 1.

Сë³ä зàзíà÷èòè, щî ðîзðîбëåíà ñèñòåìà ³íäèêà-
òîð³â îö³íêè êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ðåñòîðàííîї 
ïîñëóãè íå є âè÷åðïàíîю. Çàëåæíî â³ä ³íäèâ³äóàëü-
íèх îñîбëèâîñòåé ï³äïðèєìñòâà ðåñòîðàííîãî ãîñïî-
äàðñòâà âîíà ìîæå бóòè ìîäèф³êîâàíà òà ðîзшèðåíà. 
Її ö³íí³ñòю є âзàєìîзâ’ÿзîê êëю÷îâèх åëåìåíò³â ñïî-
æèâ÷îї ö³ííîñò³ (ïðîäóêö³ї, ñåðâ³ñó, ïåðñîíàëó òà 
³ì³äæó ï³äïðèєìñòâà ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà) 
òà їх ³íòåãðàö³ÿ â єäèíå ö³ëå (ðèñ. 2). Ðåзóëüòàòîì 
òàêîї ³íòåãðàö³ї є åфåêò ñèíåðã³ї: 39 ³íäèêàòîð³â 
íàñò³ëüêè ò³ñíî âзàєìîïîâ'ÿзàí³, щî âäîñêîíàëåííÿ 
îäíîãî ³íäèêàòîðó àâòîìàòè÷íî ïðèзâîäèòü äî âäî-
ñêîíàëåííÿ â ³íшèх 38, â³äïîâ³äíî зàбåзïå÷óю÷è 
ï³äâèщåííÿ зàãàëüíîãî ð³âíÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæ-
íîñò³ ðåñòîðàííîї ïîñëóãè ñóб’єêòà ãîñïîäàðюâàííÿ. 

Â³äïîâ³äíî äî ³íòåãðîâàíîї ñèñòåìè (ðèñ. 2), 
îö³íêà êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ðåñòîðàííîї ïîñëóãè 
зä³éñíюєòüñÿ зà òàêîю бëîê-ñхåìîю (ðèñ. 3). 

Êîìïëåêñí³ñòü ³ ëîã³÷íà óâ'ÿзêà ³íäèêàòîð³â 
îö³íêè êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ðåñòîðàííîї ïîñëóãè 
â³äïîâ³äíî ðîзðîбëåí³é бëîê-ñхåì³ (ðèñ. 3) äàюòü 
ìîæëèâ³ñòü îö³íèòè ðåñòîðàííó ïîñëóãó з ïîзèö³é 
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Ðис. 2. ²нтегрована система взаємозв’язку «39 індикаторів» конкурентоспроможності ресторанної послуги
Джерело: складено автором 

ñóб'єêòèâíèх óÿâëåíü ñïîæèâà÷à â³ä îòðèìàííÿ 
³íфîðìàö³ї ïðî ðåñòîðàííó ïîñëóãó äî бåзïîñåðåä-
íüîãî її ñïîæèâàííÿ. Îö³íêà êîíêóðåíòîñïðîìîæ-
íîñò³ ðåñòîðàííîї ïîñëóãè â ìåæàх äàíîãî ï³äхîäó 
бàзóєòüñÿ íà ïðîâåäåíí³ î÷íîãî àíêåòíîãî îïèòó-
âàííÿ ñïîæèâà÷³â â³äïîâ³äíèх ðåñòîðàííèх ïîñëóã зà 
åòàïàìè їх íàäàííÿ òà ñêëàäíèêàìè îö³íêè: ÿêîñò³ 
ïðîäóêö³ї, ïîñëóãè, ïåðñîíàëó òà ³ì³äæó. 

Âисновки. Â óìîâàх ï³äâèщåíîї êîíêóðåíö³ї ó 
ñфåð³ ðåñòîðàííîãî б³зíåñó ìîæëèâ³ñòü ï³äïðèєìñòâà 
ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà êîíêóðóâàòè бåзïîñåðåä-
íüî зàëåæèòü â³ä êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ïðîïîíî-
âàíèх ðåñòîðàííèх ïîñëóã ³ ñóêóïíîñò³ åêîíîì³÷íèх 
ìåòîä³â ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèєìñòâà, ÿê³ зíà÷íî âïëè-
âàюòü íà ðåзóëüòàòè êîíêóðåíòíîї бîðîòüбè. Сïè-
ðàю÷èñü íà íåîбх³äí³ñòü îòðèìàííÿ óзàãàëüíюю÷îї 
îö³íêè òà âðàхîâóю÷è íåîбх³äí³ñòü êîìïëåêñíîãî 
ï³äхîäó äî îö³íêè êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ðåñòî-
ðàííîї ïîñëóãè, îбґðóíòîâàíî, щî ñïîæèâà÷ ñïðèé-
ìàє ö³íí³ñòü ï³äïðèєìñòâà ÷åðåз ïðîäóêö³ю, ïîñëóãè, 
ïåðñîíàë òà ³ì³äæ. Çà êîæíèì з åëåìåíò³â ñïîæèâ÷îї 
ö³ííîñò³ âñòàíîâëåíî ïåðåë³ê â³äïîâ³äíèх ³íäèêàòîð³â 
îö³íêè. Âðàхîâóю÷è íàðîñòàю÷³ òåìïè зì³íè зàïèò³â 
òà âèìîã ñïîæèâà÷³â äî ÿêîñò³ ðåñòîðàííîї ïîñëóãè 
òà зâàæàю÷è íà íåîбх³äí³ñòü її âäîñêîíàëåííÿ, ðîзðî-
бëåíî ³íòåãðîâàíó ñèñòåìó âзàєìîзâ’ÿзêó «39 ³íäèêà-
òîð³â» êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ðåñòîðàííîї ïîñëóãè. 
Çàïðîïîíîâàíèé ìåòîäè÷íèé ï³äх³ä äî îö³íêè êîíêó-
ðåíòîñïðîìîæíîñò³ ðåñòîðàííîї ïîñëóãè äàє зìîãó 
êîìïëåêñíî îö³íèòè ÿê³ñòü ïðîäóêö³ї, ñåðâ³ñó, ïåð-
ñîíàëó òà ³ì³äæ ï³äïðèєìñòâà ïîð³âíÿíî з êîíêóðåí-
òàìè, âèзíà÷èòè «âóзüê³ ì³ñöÿ», âðàхóâàííÿ ÿêèх 
äàñòü зìîãó ï³äïðèєìñòâó ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà 
âèзíà÷èòè ïåðåë³ê óïðàâë³íñüêèх ð³шåíü, ÿê³ ïîâè-
íí³ бóòè âðàхîâàí³ ï³ä ÷àñ фîðìóâàííÿ êîíêóðåíòíîї 
ñòðàòåã³ї ï³äïðèєìñòâà ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà. 
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Рис. 3. Блок-схема оцінки конкурентоспроможності ресторанної послуги 

Джерело: складено автором 
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Êаленик Ê. Â. 
Хàðüêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííыé óíèâåðñèòåò ïèòàíèÿ è òîðãîâëè

МÅÒÎÄÈЧÅÑÊÈЙ ПÎÄХÎÄ Ê ÎÖÅÍÊÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÎÑПÎÑÎБÍÎÑÒÈ  
ÐÅÑÒÎÐÀÍÍÎЙ ÓÑËÓÃÈ

Ðезюме
Â ñòàòüå èññëåäîâàíà ñóщíîñòü êëю÷åâых эëåìåíòîâ ðåñòîðàííîé óñëóãè. Сфîðìèðîâàíà èíòåãðèðî-
âàííàÿ ñèñòåìà âзàèìîñâÿзè «39 èíäèêàòîðîâ» îöåíêè êîíêóðåíòîñïîñîбíîñòè ðåñòîðàííîé óñëóãè ïî 
êëю÷åâыì эëåìåíòàì ïîòðåбèòåëüñêîé öåííîñòè: ïðîäóêöèè, ñåðâèñó, ïåðñîíàëó è èìèäæó ïðåäïðèÿòèÿ 
ðåñòîðàííîãî хîзÿéñòâà. Пðåäëîæåí ìåòîäè÷åñêèé èíñòðóìåíòàðèé äëÿ îïðåäåëåíèÿ óðîâíÿ êîíêóðåí-
òîñïîñîбíîñòè ðåñòîðàííîé óñëóãè. 
Êлючевые слова: ðåñòîðàííàÿ óñëóãà, êà÷åñòâî îбñëóæèâàíèÿ, ïðîäóêöèÿ, ïåðñîíàë, èìèäæ, ñåðâèñ, 
èíòåãðèðîâàííàÿ ñèñòåìà, èíòåãðàëüíàÿ îöåíêà. 

Kalenik K. V. 
Kharkiv State University of Food Technology and Trade 

METHODICAL APPROACH TO THE ESTIMATION  
OF THE COMPETITIVENESS OF RESTAURANT SERVICE

Summary
The article examines the essence of the key elements of the restaurant service. The developed integrated 
system of interconnection of "39 indicators" assessing the competitiveness of restaurant services on key ele-
ments of consumer value: products, services, personnel and the image of the enterprise restaurant business. 
Methodical tools for determining the level of competitiveness of restaurant services are proposed.
Key words: restaurant service, quality of service, products, staff, image, service, integrated system, integral 
assessment.
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Êустріч Ë. Î.
Уìàíñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ñàä³âíèöòâà

ФÎÐМÓÂÀÍÍЯ ÑÈÑÒÅМÈ ÓПÐÀÂË²ÍÍЯ ÑÎÖ²ÀËÜÍÎ-ÅÊÎÍÎМ²ЧÍÎЮ ÅФÅÊÒÈÂÍ²ÑÒЮ 
ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍЯ ÐÅÑÓÐÑÍÎÃÎ ПÎÒÅÍÖ²ÀËÓ Ñ²ËÜÑÜÊÎÃÎÑПÎÄÀÐÑÜÊÈХ П²ÄПÐÈЄМÑÒÂ

У ñòàòò³ äîñë³äæåíî шëÿхè фîðìóâàííÿ òà ï³äâèщåííÿ åфåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñíîãî ïîòåíö³-
àëó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèх ï³äïðèєìñòâ. Пðîâåäåíî àíàë³з îö³íêè åфåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñíîãî 
ïîòåíö³àëó íà ïðèêëàä³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèх ï³äïðèєìñòâ Чåðêàñüêîї îбëàñò³. Âèзíà÷åíî, щî ïîë³ï-
шåííÿ åêîíîì³÷íîї ñèòóàö³ї â ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³ ³ зàбåзïå÷åííÿ ìàêñèìàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ éîãî 
ìîæëèâîñòåé äîñÿãàєòüñÿ зà óìîâè ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â íà îñíîâ³ їх ïðîïîðö³éíîñò³ ³ 
збàëàíñîâàíîñò³. Âñòàíîâëåíî, щî ðîзðîбëåííÿ åфåêòèâíîї ìåòîäèêè щîäî фîðìóâàííÿ ñèñòåìè óïðàâ-
ë³ííÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîю åфåêòèâí³ñòю âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñíîãî ïîòåíö³àëó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèх 
ï³äïðèєìñòâ äàñòü зìîãó ïîñèëèòè ³ííîâàö³éíó àêòèâí³ñòü, зàбåзïå÷èòè åêîíîì³÷íó бåзïåêó ñ³ëüãîñïâè-
ðîбíèê³â ³, ÿê íàñë³äîê, ñòàòè бàзèñîì âèð³шåííÿ бàãàòüîх ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèх ïðîбëåì.
Êлючові слова: óïðàâë³ííÿ, ðåñóðñ, ïîòåíö³àë, ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà åфåêòèâí³ñòü, ñ³ëüñüêå ãîñïîäàð-
ñòâî, ï³äïðèєìñòâî.

Постановка проблеми. Â îñòàíí³ äåñÿòèë³òòÿ 
ðèíêîâ³ â³äíîñèíè ³ ðàö³îíàëüíî фóíêö³îíóю-
÷èé åêîíîì³÷íèé ïðîñò³ð зóìîâëююòü òðàíñфîð-
ìàö³ю íàö³îíàëüíèх ãîñïîäàðñòâ â єäèíó ³íòå-
ãðîâàíó ñèñòåìó. Сóòòєâó ðîëü ó öèх ïðîöåñàх 
â³ä³ãðàє зàбåзïå÷åííÿ бàëàíñó â³äïîâ³äíèх óìîâ 
ãîñïîäàðюâàííÿ òà íàÿâíèх íàóêîâî îбґðóíòîâà-
íèх óïðàâë³íñüêèх ïðîöåñ³â. Фîðìóâàííÿ äàíîãî 
бàëàíñó – îäíå з êëю÷îâèх зàâäàíü ñèñòåìè ñòðà-
òåã³÷íîãî óïðàâë³ííÿ ó ñфåð³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-

ñüêîї åêîíîì³êè, ³ бåз éîãî âèð³шåííÿ óíèêíóòè 
âèíèêíåííÿ êðèзè â ãàëóз³ ïðîбëåìàòè÷íî. 

Åêîíîì³÷íà êðèзà ïî÷àòêó 2000-х ðîê³â ïîñòà-
âèëà бàãàòî ï³äïðèєìñòâ íå ïðîñòî â êðèòè÷íå 
ñòàíîâèщå, à бåзïîñåðåäíüî íà ìåæó бàíêðóò-
ñòâà. Çà òàêèх óìîâ бàãàòî ï³äïðèєìñòâ ñåêòîðó 
ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà íå зóì³ëè ÷³òêî âèзíà-
÷èòè ïð³îðèòåòè, ñфîðìóëюâàòè фóíêö³îíàëüí³ 
зàâäàííÿ, ìîб³ë³зóâàòè ïîòåíö³àë äëÿ îñâîєííÿ 
íîâèх ìîæëèâîñòåé ðèíêó. У зâ'ÿзêó ³з öèì 


