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ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАКЛАДУ РЕСТОРАННОГО

ГОСПОДАРСТВА

Конкурентоспроможність будь-якого підприємства залежить від ряду 
факторів, які можна вважати складовими конкурентоспроможності. Їх 
можна розділити на три групи факторів: техніко-економічні, комерційні та 
нормативно-правові.

До техніко-економічних факторів зазвичай відносять: якість продукції 
та послуг, рівень цін і витрати на споживання продукції або послуги. Ці 
компоненти в основному залежать від продуктивності кухарів і 
інтенсивності праці обслуговуючого персоналу, витрат виробництва, 
унікальності продукції та ін (Пономаренко В. С., 2010).

Комерційні фактори найчастіше визначають умови реалізації товарів 
на конкретному ринку. Вони включають: кон'юнктуру ринку (гострота 
конкуренції, національні та регіональні особливості ринку, що впливають 
на формування платоспроможного попиту на дану послугу); наданий сервіс 
(наявність додаткових послуг і умови їх надання, якість обслуговування); 
рекламу (наявність і дієвість реклами і інших засобів впливу на споживача з 
метою формування попиту); імідж фірми (популярність бренду, репутація 
закладу).

Нормативно-правові фактори відображають вимоги технічної, 
екологічної та іншої (можливо, морально-етичної) безпеки послуги на 
даному ринку, а також правові норми. У разі невідповідності товару і 
послуги чинним в даний період на даному ринку нормам і вимогам 
стандартів і законодавства вони не можуть бути продані на даному ринку. 
Досить висока конкурентоспроможність закладу є гарантом отримання 
високого прибутку в ринкових умовах (Коротков, А. В., 2015).

Враховуючи динамічність зовнішнього середовища доцільно поділити 
фактори конкурентоспроможності закладу ресторанного господарства на :
1) зовнішні фактори (прояв яких малою мірою залежить від організації);
2) внутрішні фактори (майже цілком визначаються керівництвом 
організації).

До внутрішніх факторів, що впливають на конкурентоспроможність 
закладу ресторанного господарства належать: репутація, популярність, 
місцезнаходження закладу ресторанного господарства та наявність 
парковки.
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До зовнішніх факторів, що впливають на конкурентоспроможність 
закладу ресторанного господарства належать: цікаве меню, швидкий сервіс, 
якість страв, дизайн і концепція ресторану.

Репутація закладу ресторанного господарства- це сукупність всіх 
вражень, отриманих гостями від візиту, це рекомендації та відгуки друзів, 
знайомих, родичів, які коли-небудь відвідували заклад, це коментарі та 
оцінки в інтернет. Репутація дуже важлива, адже багато в чому 
покладаючись на неї гості роблять вибір на користь того чи іншого закладу 
ресторанного господарства (Сухенко Ю. Г., 2016).

Місцезнаходження закладу ресторанного господарства в будь-якому 
випадку необхідно вибирати в місцях проживання певного сегмента 
відвідувачів. Залежно від потреби гостя: швидко перекусити на ходу, 
посидіти з друзями в затишному місці, відзначити річницю, весілля або 
Новий рік, місце розташування закладу ресторанного господарства буде 
мати різну цінність для гостя. Ресторан на терасі буде актуальним для 
гостей, які відзначають будь-яке свято, які проводять ділову зустріч або 
туристів. Наявність парковки. У великих містах на переповнених 
транспортом вулицях конкурентоспроможність закладу ресторанного 
господпрства визначається наявністю парковки. Яким би привабливим 
ресторан не був, якщо він не надає місце для парковки, клієнти поїдуть далі, 
де є можливість припаркуватися.

Цікаве меню. Унікальне або нове меню завжди виглядає привабливо 
для клієнтів. Особливо це стосується нових відвідувачів або 
«першопрохідців», які не втрачають можливості спробувати незвичайні 
страви. Потрібно завжди намагатися створювати меню не схоже на меню 
конкурентів, які працюють в одному сегменті.

Швидкий сервіс. Поняття швидкого сервісу для ресторанів різних 
сегментів поділяється на:

- Фастфуд: тривалість сервісу в фастфуді включає тривалість простоїв 
в черзі і безпосередньо очікування свого замовлення. Загальний час 
очікування не повинен перевищувати 5-10 хвилин.

- Ресторан з повним сервісом: 40 хвилин.
- Ресторан низького-середнього цінового сегмента: до 30 хвилин.
- Доставка їжі додому: 45 хвилин.
З огляду на ритм життя сучасного суспільства, час, відведений на 

сервіс має тенденцію скорочуватися. Затримки в сервісі оцінюються 
більшістю як негативне явище, що впливає на конкурентоспроможність 
закладу ресторанного господарства.

Швидкий сервіс в закладі ресторанного господарства досягається 
двома основними шляхами: за рахунок ідеально відпрацьованих стандартів 
або оптимальної кількості персоналу. Відпрацьовані стандарти дозволяють 
економити на витратах на персонал (Продан І., 2015).

Правильно побудована система роботи закладу ресторанного 
господарства нагадує в такому випадку механізм, що працює 
безперебійно. Кожна стадія взаємодії з клієнтом розбита на алгоритми: 
вітання, прийом замовлення, попередні заготовки для різних страв з меню
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(розподіл на стандартні порції, зберігання, заморожування), процес 
готування замовлення і декорації, подача страв і т.д.

Якість страв. Якість страв також є істотним фактором, що впливає на 
конкурентоспроможність закладу ресторанного господарства. Якість страв 
визначається: смаком самих страв (залежить від професійних умінь шеф- 
кухаря); якістю інгредієнтів, використаних для приготування страв; 
дотриманням санітарних і гігієнічних стандартів (видимих: чисті зали, 
туалети, посуд, столи, і невидимих для гостей: використання рукавичок і 
шапочок на кухні і т.д.); наявністю сертифікатів якості.

Дизайн і концепція закладу ресторанного господарства має переважне 
значення при виборі ресторану вищого цінового сегмента, а також для тих, 
хто планує банкет або інше свято (день народження, весілля і т.д). Для 
клієнтів, які відвідують такий заклад, головним критерієм вибору є 
атмосфера що панує в закладі ресторанного господарства, привабливий 
декор, персоналізований сервіс, наявність живої музики, а також 
знаменитого шеф-кухаря. Для закладів ресторанного господарства низького 
і середнього цінового сегмента при інших рівних умовах (однакове меню і 
рівень цін) клієнт віддасть перевагу ресторану з більш цікавим дизайном 
(Владичинська А., 2017).

Щорічно конкуренція на ресторанному ринку посилюється. 
Незважаючи на те, що ресторанний ринок дуже ризикований, кількість 
нових гравців регулярно збільшується. Відповідно, залучити гостей в 
ресторан стає все складніше.

У висновку, відзначимо, що конкурентоспроможність закладу 
ресторанного господарства визначається багатьма факторами і умовами, 
серед яких головними є особливості концепції самого закладу і послуг, які 
воно надає і ступінь лояльності споживачів.
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