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У статті охарактеризовано основні 
напрямки (прогресивний, регресивний, ста-
більний) та види розвитку підприємства 
ресторанного бізнесу: конвергенційний 
(адаптивний), дивергенційний (слабкоадап-
тований), синхронізований та десинхронізо-
ваний. З метою забезпечення ефективності 
діяльності підприємства ресторанного 
бізнесу запропонований інтегрований підхід 
до управління розвитком на різних рівнях 
управління:стратегічному, тактичному та 
оперативному. Аргументовано доцільність 
управління процесом розвитку підприєм-
ства ресторанного бізнесу на основі циклу 
PDCA, який створює можливість об’єднати 
окремі ініціативи в цілісну програму з вну-
трішніми зв’язками. запропоновано інтегро-
вану модель управління розвитком підпри-
ємства ресторанного бізнесу, практична 
реалізація якої створює можливість вчас-
ного виявлення факторів, причин та оцінки 
наслідків відхилення від цільового вектору 
стратегічного розвитку.
ключові слова: управління, розвиток, під-
приємство, ресторанний бізнес, трансфор-
маційні зміни, бізнеспроцес, цикл PDCA, 
інтегрована модель. 

В статье охарактеризованы основные 
направления (прогрессивный, регрессивный, 
стабильный) и виды развития предприятия 
ресторанного бизнеса: конвергиционный 
(адаптивный), дивергенционный (слабоадап-
тированный), синхронизированный и десин-
хронизированный. С целью обеспечения 
эффективности деятельности предприя-
тия ресторанного бизнеса предложен инте-
грированный подход к управлению развитием 
на разных уровнях управления: стратегиче-
ском, тактическом и оперативном. Аргу-
ментирована целесообразность управления 
процессом развития предприятия ресторан-
ного бизнеса на основе цикла PDCA, который 
позволяет объединить отдельные иници-
ативы в целостную программу с внутрен-
ними связями. Предложена интегрированная 
модель управления развитием предприятия 
ресторанного бизнеса, практическая реа-
лизация которой создает возможность сво-
евременного выявления факторов, причин 
и оценки последствий отклонения от целе-
вого вектора стратегического развития.
ключевые слова: управление, развитие, 
предприятие, ресторанный бизнес, транс-
формационные изменения, бизнеспроцесс, 
цикл PDCA, интегрированная модель.

The article defines the major directions (progressive, regressive, stable) and types of development of the restaurant business enterprise: convergent 
(adaptive), divergent (weakly adaptive), synced and unsynced. In order to provide the performance efficiency of the restaurant business enterprise it is 
justified, that the right choice of the development factors is the source of providing high effectiveness of their activity and proper identifying of the competitive 
behaviour.  Taking into account the development complexity, there is proposed the integrated approach to development management at its different levels: 
strategic, tactic and operative. This approach is graphically presented in 3d space, where the directions of certain decision making loops are defined; it 
demonstrates the holistic framework of interrelated processes of different levels of management development of restaurant business enterprises. It is justi-
fied, that it is necessary to conduct the workflow resources management at set requirements of functioning the restaurant business enterprise to provide 
the development effectiveness. The expedience of the development management of the restaurant business enterprise is reasoned in the basis of the 
PDCA cycle (PlanDoCheckAct), which creates the possibility to unite different initiatives to the coherent program with internal connections. It is defined, 
that the advantage of the approach of development management of restaurant business enterprises in the basis of PCDA cycle is a capability for optimal 
and productive management of requirements of the restaurant business enterprise’s activity and the workflow resources under set requirements. In order 
to justify the establishment of the main requirements to the development management system of the restaurant business enterprise, the integrated model 
is proposed. Practical implementation of the integrated model of the development management of the restaurant business enterprise allows identifying and 
assessing the factors, reasons, consequences and changes, which influence on the success in achieving targeted strategic benchmarks and create the 
possibility to unite different initiatives to the coherent program for their management. 
Key words: management, development, enterprise, restaurant business, transformational changes, workflow, PDCA cycle, integrated model.

інтеГрований ПідХід до уПравліннЯ роЗвитком  
ПідПриЄмства ресторанноГо БіЗнесу
INTEGRATED APPROACH TO DEVELOPMENT MANAGEMENT  
OF THE RESTAURANT BUSINESS ENTERPRISE

Постановка проблеми. Прискорення інте-
граційних процесів, які відбуваються в економіці 
України значно ускладнюють умови функціону-
вання та розвитку підприємств сфери ресторан-
ного бізнесу. Правильний вибір факторів розвитку 
є джерелом забезпечення високої результативності 
їх діяльності та вірного вибору конкурентної пове-
дінки. Підвищений останнім часом інтерес до вирі-
шення питань управління розвитком підприємств 
ресторанного господарства обумовлений необ-
хідністю забезпечення адекватного реагування 

суб’єктів господарювання на зміни зовнішнього 
середовища та необхідністю забезпечення прогре-
сивності їх функціонування. В даних умовах, дослід-
ження процесів управління розвитком за окремими 
традиційними техніко-економічними показниками 
не дозволяє визначити причини та оцінити вплив 
факторів на розвиток підприємства ресторанного 
господарства. Усвідомлення цих обставин при-
звело до активізації наукового інтересу дослідників 
та практиків до проблематики формування інтегро-
ваного підходу до дослідження процесу розвитку 
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підприємства ресторанного господарства, реаліза-
ція якого дозволить на основі власних можливостей 
створити сприятливі умови для подальшого зрос-
тання та розвитку у довгостроковій перспективі.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням управління розвитком підприємства 
присвячено значну кількість наукових робіт таких 
вітчизняних та зарубіжних вчених, як: І.О. Богати-
рьова [1], Т.В. Гринько [3], Ю.С. Погореловa [7], 
Н.Л. Сапельнікової та М.П. Вознюк [8] та інших. 
Разом із тим, поряд із значним інтересом до дослід-
ження окресленої проблематики з боку науковців 
та фахівців, відсутня загальновизнана точка зору 
щодо основних індикаторів розвитку підприємств, 
методології визначення виду розвитку, відсутній 
методичний інструментарій управління реформу-
ванням системи управління розвитком підприєм-
ства ресторанного господарства. Існуючі в науко-
вому полі наукових напрацювань методичні підходи 
до оцінки якості управління процесами розвитку 
виступають лише інструментом одномоментної 
фіксації досягнутого рівня розвитку та не дозволя-
ють комплексно враховувати причини, симптоми, 
ресурси та результати при визначенні цільових 
стратегічних векторів розвитку підприємств ресто-
ранного господарства. Відсутність універсальних 
технологій управління розвитком підприємств рес-
торанного господарства обумовлює необхідність 
подальших розробок в даному напрямку.

Постановка завдання. Метою наукового 
дослідження є обґрунтування інтегрованого під-
ходу до оцінки розвитку підприємства ресторан-
ного бізнесу. Для реалізації поставленої мети 
у межах дослідження поставлено та вирішено 
наступні наукові завдання: визначено основні 
характеристики процесів розвитку; систематизо-
вано основні напрямки та види розвитку підпри-
ємства ресторанного господарства; розроблено 
схему процесу правління розвитком підприєм-
ства ресторанного бізнесу на основі циклу PDCA; 
сформовано інтегровану модель управління роз-
витком підприємства ресторанного господарства.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Розвиток являє собою сукупність змін у вироб-
ничо-комерційній системі, зумовлених різними чин-
никами, які призводять до переходу підприємства 
ресторанного господарства від одного відносно 
стійкого стану до іншого. Вважаючи на це, першо-
основою розвитку підприємства ресторанного біз-
несу слід вважати різного роду зміни (внутрішнього 
та зовнішнього характеру), які виступають резуль-
татом взаємодії економічних предметів (об’єктів), 
їх різних властивостей, рис і параметрів [3, с. 242]. 
Соціально-економічні зміни у системі підприємства 
ресторанного бізнесу носять об’єктивний харак-
тер, тобто не залежать від волі та бажання людини 
(власників, рестораторів, менеджерів, працівників, 
інвесторів, кредиторів тощо).

Заслуговує на увагу підхід до характеристики 
процесів розвитку, запропонований І.О. Богатирьо-
вим [1, с. 8], відповідно до якого, функція розвитку під-
приємства визначається: напрямком розвитку (A) – 
позитивні чи негативні, прогресивні чи регресивні, 
якісні чи кількісні тощо; швидкістю розвитку (V) – 
характеризує інтенсивність зміни у часі та результати 
діяльності підприємства за певний період; об’єктом-
предметом розвитку (O) що змінюється, та на що 
впливають процеси розвитку; причиною-фактором 
розвитку (P) – що є підґрунтям змін, під впливом чого 
змінюється характер розвитку; стану-результату (R) – 
які ідентифікуються як відносно стійкі та розцінюються 
як результати (стадії) розвитку підприємства.

У найбільш загальному вигляді соціально-еконо-
мічний розвиток підприємств є функцією наступного 
виду (FR):

FR (A; V; O; P; R) → opt

Даний підхід базується на трьох взаємо-
пов’язаних циклах: циклі змін (перехід системи 
підприємства зі статичного у динамічний стан), 
циклі переходу (зміна одного динамічного стану 
в інший), циклі фіксації (перехід системи підпри-
ємства з динамічного стану до якогось відносно 
стійкого оптимуму) [1, с. 9].

Ґрунтуючись на сутнісних характеристиках кате-
горії «розвиток» можна стверджувати, що джере-
лом розвитку підприємства ресторанного бізнесу є 
об’єктивно існуюча невизначеність і внутрішні про-
тиріччя економічних систем, тобто фактори зовніш-
нього та внутрішнього середовища є першопричиною 
розвитку. В залежності від фактичного стану підпри-
ємства ресторанного бізнесу в певний момент часу, 
який визначається сукупністю властивостей, пара-
метрів та якостей системи, виникають різного роду 
причини, відповідно до яких приймаються управлін-
ські рішення. Наслідком реакції підприємства ресто-
ранного бізнесу на зазначені обставини є певні кон-
структивні зміни, які обумовлюють перехід до більш 
стійкого стану системи. Своєю чергою результатом 
змін – є рух, основними завданнями якого є забезпе-
чення опору дії факторів зовнішнього середовища та 
активізація внутрішнього потенціалу підприємства.

Дослідження економічної фахової літератури 
дозволяє стверджувати, що напрям розвитку під-
приємства ресторанного господарства може бути: 
прогресивний (ефективний), стабільний (стійке 
функціонування) і регресивний (неефективне). 
При цьому в залежності від можливостей підприєм-
ства ресторанного бізнесу здійснювати адаптивні 
регулюючі дії щодо забезпечення збалансованості 
елементів зовнішнього та внутрішнього середо-
вища функціонування, виділяють наступні види 
розвитку підприємств [8, с. 54]:

1) конвергенційний (адаптивний) розвиток, що 
включає як зовнішню, так і внутрішню адаптацію 
підприємства до умов його діяльності, змінюються;
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2) дивергенційний (слабко адаптований) розви-
ток є складовою частиною еволюційного типу роз-
витку, але відповідає класу регресивного розви-
тку, характеризується неможливістю здійснювати 
адаптивні регулюючі дії на діяльність підприємства 
через недостатність або відсутність відповідної 
ресурсної підтримки і потенціалу розвитку;

3) синхронізований розвиток обумовлено 
наявністю загального динамічного циклу розвитку 
підприємства;

4) десинхронізований розвиток є антиподом 
синхронізованого розвитку і характеризується 
неузгодженістю ритму життєдіяльності підпри-
ємства і зовнішнього середовища або основних 
сфер життєдіяльності підприємства.

Здійснення розвитку на практичному рівні мож-
ливе тільки за умови наявності системи теоретич-
них знань про закономірності розвитку, системи 
принципів і засобів організації та методичного 
інструментарію оцінки можливостей здійснення 
конструктивних змін з ціллю здійснення переходу 
системи в більш якісний стан [7].

Діяльність будь-якого підприємства пов’язана 
з необхідністю накопичення та обробки значної 
кількості різного роду інформації (економічної, 
технічної, юридичної, технологічної, тощо). Саме 
інформація зв’язує та об’єднує всі елементи орга-
нізації управління підприємством. Для вирішення 
завдань розвитку підприємства одним з найбільш 
важливих і необхідних завдань є вміння аналізувати 
і використовувати цю інформацію на різних рівнях 
управління підприємством: стратегічному, тактич-

ному та оперативному [5]. З метою забезпечення 
ефективності управління розвитком у процесі здій-
снення якісних трансформаційних змін вважаємо 
за доцільне застосовувати інтегрований підхід, який 
полягає у визначенні напрямів управлінських зусиль 
у процесі управління розвитком (рис. 1).

Наведений на рис. 1 інтегрований підхід до фор-
мування системи управління розвитком демон-
струє цілісну систему взаємопов’язаних процесів 
різних рівнів управління розвитком підприємства 
ресторанного господарства. Процес розвитку під-
приємства ресторанного господарства представ-
лений у тривимірному просторі, в якому позначено 
напрями окремих контурів прийняття рішень. Рух 
«згори донизу» характеризує процеси визначення 
керівництвом підприємства загальної спрямова-
ності руху траєкторії розвитку з метою концентрації 
зусиль на забезпеченні намічених цільових орієн-
тирів. Для здійснення розвитку відповідно наміче-
ної траєкторії необхідно здійснити активацію руху 
«знизу – догори», що, своєю чергою, передбачає 
залучення широкого кола співробітників до пошуку 
інноваційних підходів до забезпечення реалізації 
встановлених керівництвом підприємства ресто-
ранного господарства стратегічних завдань. прий-
маючи до уваги, що досягнення завдань розвитку 
підприємства ресторанного господарства можливо 
на основі подолання функціональних бар’єрів в їх 
виконанні, фокусування уваги керівництва пови-
нно бути спрямовано на встановлення нових 
взаємозв’язків між підрозділами підприємства рес-
торанного господарства. Це можливо на основі 
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рис. 1. інтегрований підхід до формування системи  
управління розвитком підприємства ресторанного бізнесу
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впровадження процесного підходу до управління 
розвитком підприємства ресторанного господар-
ства, відповідно до якого загальна результативність 
управління підприємством ресторанного господар-
ства забезпечується на основі якісного управління 
ключовими бізнес-процесами. Зазначимо, що сама 
приставка «бізнес-» в терміні не несе будь-якої осо-
бливого смислового навантаження і тільки підкрес-
лює наявність економічної ринкової складової кож-
ного процесу підприємства ресторанного бізнесу. 
Бізнес-процеси підприємства ресторанного госпо-
дарства – це технологічні процеси, які передбача-
ють певну діяльність перетворення входів (клієнти, 
персонал, постачальники) в виходи (ресторанний 
продукт, що представляє цінність для споживача). 
Бізнес-процес здійснюється під управлінням, може 
взаємодіяти з іншими процесами, має власника, 
тобто відповідального за правильну і якісну реалі-
зацію перетворення входів в виходи. Бізнес-про-
цеси можуть бути наскрізними (входи із зовнішнього 
середовища і виходи в зовнішнє середовище) і вну-
трішніми. В останньому випадку входи виходять 
від інших бізнес-процесів усередині підприємства 
і виходи теж внутрішні. Таким на підприємствах рес-
торанного бізнесу, наприклад, є виробництво страв 
і послуг. Продукти харчування й видаткові матеріали 
надходять від бізнес-процесу «Логістика», а вихід 
надходить на вхід Бізнес-процесу «Продажі».

Інтегрований підхід до формування системи 
управління розвитком підприємства дозволяє 
об’єднати окремі ініціативи в цілісну програму з міц-
ними внутрішніми зв’язками. Для забезпечення 
заданої результативності та ефективності розвитку 
підприємства необхідно здійснювати управління 
ключовими бізнес-процесами. У прямій інтерпретації 
стандартів ISO [9; 10; 11] під управлінням розуміється 

насамперед управління ресурсами процесів при 
заданих регламентах функціонування підприємства. 
Разом з тим, слід погодитися із В.В. Кондат’євим, 
яким доречно визначає, що «…  і самі регламенти 
(бізнес-процеси, функції, організаційна структура, 
тощо) теж можуть бути об’єктами управління вже 
в рамках системи управління регламентацією діяль-
ності» [6]. У цьому контексті продуктивним є засто-
сування циклу PDCA (Plan-Do-Check-Act), відомого 
також як цикл Шухгарта-Дьомінга як до управління 
регламентацією діяльності, так і до управління 
ресурсами процесів при заданих регламентах [4].

Суб’єкт (власник, ресторатор) в процесі управ-
ління розвитком підприємства ресторанного біз-
несу планує (Plan) завдання, відповідно до ресто-
ранної концепції і розподіляє стратегічні ресурси 
для досягнення поставлених цілей з максималь-
ною ефективністю, організує (Do) рух підприємства 
ресторанного бізнесу за наміченою траєкторією 
розвитку (здійснює виконання сформованих пла-
нів). Хід реалізації процесів розвитку перевіряється 
суб’єктом (Check) за інформацією, яка надходить 
з контрольних точок об’єкта. Суб’єкт веде регулю-
вання ходу виконання плану (оперативне управ-
ління ключовими бізнес-процесами), на основі 
активного втручання в процес виконання кожного 
з них відповідно до цільових орієнтирів розвитку 
(Act), змінюючи при цьому запланований розподіл 
ресурсів, плани, терміни і вимоги до результатів 
діяльності об’єкта відповідно із зміни ситуації.

Поєднання циклу PDCA і схеми процесу об’єкта 
управління в стандартах ISO серії 9000:2000 [9–11] 
дозволило розробити схему процесу управління 
розвитком підприємства ресторанного господар-
ства (рис. 2). Практична реалізація запропонова-
ного підходу до процесу правління розвитком під-
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рис. 2. схема процесу правління розвитком підприємства ресторанного бізнесу на основі циклу PDCA
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приємства ресторанного бізнесу на основі циклу 
PDCA полягає в наступному: спочатку плануються 
показники якості, тобто параметри, яким повинен 
задовольняти ключовий бізнес-процес і розробля-
ється план дій для досягнення цільових параметрів.

Даний ключовий бізнес-процес реалізується 
з запланованими властивостями та здійснюється 
відповідний контроль процесу. При контролі пере-
віряється відповідність показників якості запла-
нованим значенням, та, виявляються всі наявні 
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рис. 3. інтегрована модель управління розвитком підприємства ресторанного бізнесу
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відхилення. на наступному етапі виявляються при-
чини виникнення відхилень та здійснюється кори-
гування бізнес-процесу підприємства ресторан-
ного бізнесу таким чином, щоб усунути виявлені 
причини. Слід зазначити, що в залежності від амп-
літуди відхилень може буди здійснено коригування 
всього наміченого раніше плану дій. Після реалі-
зації коригувальних заходів знову перевіряється 
відповідність цільових показників якості їх запла-
нованим значенням. Цикл повторюється система-
тично, оскільки відповідно до вимог споживачів 
плановані показники якості бізнес-процесів періо-
дично змінюються. Цикл PDCA виступає ефектив-
ним інструментом постійного вдосконалення якості 
бізнес-процесів підприємства ресторанного гос-
подарства, реалізація якого створює можливість 
досягнення найкращих результатів діяльності.

Запропонована за результатами проведеного 
дослідження інтегрована модель (рис. 3) дозволяє 
встановити основні вимоги до системи управління 
розвитком підприємства ресторанного бізнесу. 
Її практична реалізація створює можливість вчасного 
виявлення факторів, причин та оцінки наслідків від-
хилення від цільового вектору стратегічного розвитку. 
Управління розвитком підприємства ресторанного 
бізнесу дає комплексне уявлення про напрями прий-
няття управлінських рішень щодо вдосконалення 
ключових бізнес-процесів та є підґрунтям для визна-
чення комплексу заходів здійснення впливу з ураху-
ванням зміни факторів зовнішнього середовища.

висновки з проведеного дослідження. 
Управління розвитком підприємства ресторанного 
бізнесу передбачає визначення серії необхідних 
трансформаційних якісних змін на підприємстві, 
що вимагає визначення напрямів управлінських 
зусиль у процесі трансформації. У контексті цього, 
дієвим є інтегрований підхід до управління розви-
тком підприємства ресторанного бізнесу, застосу-
вання якого дозволяє ідентифікувати та оцінити 
фактори, причини, наслідки та зміни, які впливають 
на розвиток підприємства ресторанного бізнесу та 
об’єднати окремі ініціативи з розвитку в цілісну про-
граму управління ним. Запропонований підхід до 
управління розвитком підприємства ресторанного 
господарства на основі циклу PDCA створює мож-
ливість оптимального та продуктивного управління 
регламентацією діяльності підприємства ресто-
ранного бізнесу та ресурсами бізнес-процесів при 
заданих регламентах.
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