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СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ В 

РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ 
 

Проаналізовано існуючі в ресторанному бізнесі сучасні нововведения які застосовуються для полегшення 

обслуговування відвідувачів та для того, щоб бути клієнтоорієнтованим та тримати конкурентні позииції в 

ресторанній індустрії.  

Розглянуто основні тенденції розвитку ресторанного бізнесу, зокрема нові форми та інноваційні підходи, які 

застосовуються в закладах ресторанного господарства для утримання постійних та залучення нових (потенційних) 

відвідувачів, в умовах ринкової конкуренції.  

Дану проблематику, а саме розвиток ресторанного бізнесу та інноваційні аспекти розглядалися у праця іноземних та 

вітчизняних  авторів: В. Найдюк,В. Архіпова, Л. Нечаюк, В. Пивоварова, А. Аветисової, К. Егертон-Томас, Т. Шталь, 

Г. П'ятницької, В. Антонової,Н. Телеш, В. Варфоломеєвої,О. Сватюк, , та ін.  

Мета: виявити та охарактеризувати сучасні підходи і тенденціїв сфері ресторанного бізнесу.  

 Ключові слова: іновації, інноваційні підходи, сучасні тенденції, нововедення, розвиток ресторанного бізнесу, , 

ресторанна індустрія. 

 

Вступ. Інновації в ресторанному бізнесі 

набувають стрімкого розвитку. Беручи до уваги 

сучасні тенденції та зміну попиту споживачів, 

підприємствам потрібно слідкувати за тенденціями 

та нововведеннями в ресторанній індустрії, щоб 

забезпечувати клієнтоорієнтований сервіс в умовах 

ринкової конкуренції.    

 Аналіз досліджень і публікацій у яких 

започатковано вирішення даної проблеми. 

Цю проблему, а саме розвиток ресторанного 

бізнесу та інноваційні аспекти розглядалися у 

праця іноземних та вітчизняних авторів: В. 

Найдюк,В. Архіпова, Л. Нечаюк, В. 

Пивоварова, А. Аветисової, К. Егертон-Томас, 

Т. Шталь, Г. П'ятницької, В. Антонової,Н. 

Телеш, В. Варфоломеєвої,О. Сватюк, , та ін.  

Формулювання цілей роботи. Метою 

роботи є виявлення та характеристика сучасних 

підходів і тенденційв сфері ресторанного бізнесу. 

Виклад матеріалу дослідження. Головним 

критерієм у виборі закладу споживачі надають 

значну перевагу якості кухні, а тенденція 

«демократизацї» з цією тенденцією з’явилися 

ресторани з красивим інтер’єром, посудом і 

меблями, з доступними цінами для споживачів. 

Затребувані заклади це такі які мають низькі та 

середні ціни, та ресторани з українською кухнею.  

 Насувається хвиля настольгії яка призвела 

до популярності  Автентичної етнічної кухні. 

Відвідувачів ресторану приваблюють страви з 

історією та домашнім колоритом який нагадує 

смак дитинства та повертає нас в минуле. До 

прикладу, кухарі можуть зробити суп з того 

часу тобто з раннього дитинства в новій 

інтерпритації. Українська етніка не є 

виключенням. В минулому році в столицю 

додалось багато ресторанів з національною 

кухнею, та в цьому році підприємства також 

беруть акцент на українські страви та 

будуються ресторани з українським інтер’єром. 

Зрештою, суші і устриці вже порядком 

набридли. Набувають розвитку і ресторани з 

італійською кухнею, та кав’ярні, кондитерські, 

стріт-фуди які мають високу популярність 

серед молоді.  

Що українці їдять на ходу - тенденції стріт-фуду 

Стріт-фуд - це швидко, зручно, а останнім 

часом - ще й якісно. 

Раніше вулична торгівля обмежувалася 

шаурмою, курами-гриль, хот-догами і 

бабусиними пиріжками. Сьогодні ж ринок, по-

перше, прагне до корисної їжі, а по-друге - до 

постійного збільшення асортименту продукції. В 

результаті український стріт фуд пропонує 

багато фрешу, натуральної кави, млинців, вареної 

кукурудзи, салатів та свіжоспеченої піци[2]. 

Для полегшення роботи ресторану 

пропонується використовувати такі 

нововведення в ресторанах: 

Компанія Long Range Systems розробила 

повноцінне приложения по управлінню листом 

очікуванняпід назвою On Cue for Restaurants 

http://tourlib.net/books_ukr/arhipov.htm
http://tourlib.net/books_tourism/egerton1.htm
http://tourlib.net/books_ukr/pjatnycka.htm
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(OCR). Waitlist Me від NoshList - це 

кроссплатформний додаток з управління 

листом очікування, що розпізнає постійних 

відвідувачів, та може знайти в історії і показати 

їх попередні замовлення або запропонувати ці 

страви знову. У додатку користувачі можуть 

подивитися спеціальні страви ресторану, а 

також вивчити демографічні і аналітичні дані. 

Наступна тенденція дозволяє 

відстежувати замовлення. Так, наприклад, 

працює мережа Pizza Ranch,яка впровадила 

технологію радіочастотної ідентифікації Table 

Tracker - новий винахід компанії Long Range 

Systems, що спеціалізується на розробці 

технологій, покликаних поліпшити якість 

обслуговування клієнтів. Дана система 

дозволяє персоналу знайти необхідний столик, 

не створюючи при цьому незручностей для 

інших гостей ресторану. 

Цифрові рекламні мережі: багатофункціональна 

маркетингова система. Згідно зі звітом 

інтернет-ресурсу ScreenMedia Daily багато 

власників ресторанів мають новим ефективним 

маркетинговим засобом і навіть не підозрюють 

про це. За допомогою цифрових екранів, 

розміщених в ресторанах та інших громадських 

місцях, ресторатори можуть донести до своїх 

клієнтів цілеспрямовані повідомлення. 

Автоматизація підприємства здійснюється 

за допомогою системи R-keeper (комп’ютер), 

введення в комп’ютер страв та напоїв, передача 

замовлення на кухню та бар, розрахунок з 

відвідувачами (видання чеків). Ця система 

допомагає роботі ресторану та полегшує 

роботу офіціантів в замовлені відвідувачами 

страв (вводячи замовлення в комп’ютер), а 

також в плануванні банкетних заходів. З R-

Keeperрестораторові доступні всі необхідні 

інструменти управління рестораном, складом і 

виробництвом, а також інноваційні технологічні 

рішення по організації ефективної роботи 

персоналу ресторану та управління лояльності 

відвідувачів: мобільні термінали офіціанта, 

віртуальна карта гостя, електронне меню на 

планшеті iPad, касові станції з додатковим 

екраном длягостя, інтелектуальна система 

подієвого відеоконтролю за касовою зоною, 

система автоматичного резервування столів, 

CRM-система, система моніторингу роботи 

ресторану, система автоматизації служби 

доставки, система автоматизації складу і інші. 

Цифрові панелі меню, системи касових 

терміналів і платформи для розміщення 

замовлень надають менеджерам корисну 

інформацію, тим самим допомагаючи їм 

оцінювати наслідки своїх рішень для бізнесу. 

На думку Вентури, через цілеспрямовані 

повідомлення ці системи можуть спонукати 

споживачів до покупки того чи іншого товару. 

Інтелектуальний аналіз тексту: акцентує 

увагу на зворотний зв'язок з клієнтом. Дуже 

важливим фактором є те як ви слухаєте свого 

відвідувача, та отримання від них інформації та 

взаємини з ними мають важливе значення для 

ресторанної індустрії. 

Інтелектуальний аналіз тексту допомагає 

рестораторам зрозуміти, яким чином вони 

можуть поліпшити якість обслуговування 

клієнтів, змінивши, наприклад чисельність 

співробітників або додавши нові страви в 

меню, а також підвищити ефективність 

маркетингових кампаній. Active Listening, 

технологія компанії InMoment на основі методу 

Voice of Customer, включає в себе три 

інструменти інтелектуального аналізу, що 

дозволяють отримати від споживачів більш 

детальну інформацію. Наприклад, коротка 

відповідь « я більше не буду відвідувати ваш 

заклад» не може директору дати повну 

відповідь на те як реагувати на даний запит та 

які йому дії потрібно застосувати. А 

використавши інструмент Follow Up який 

аналізує коментарі споживача і задає йому 

додаткові доречні питання, щоб отримати 

більш детальну відповідь. 

Фудпейрінг - інноваційний напрямок в 

кулінарії, наука про поєднання різних 

продуктів, що мають спільний смаковий 

компонент[1].Фудпейрінг дозволяє створити 

новий кулінарний шедевр, з незвичайними 

смаковими комбінаціями. В основі фудпейрінга 

лежать не вже існуючі рецепти, а смакові 

поєднання, підібрані науковими дослідженнями. 

Фьюжн кулінарія - змішування(поэднання) 

змішання) стилів традиційних переваг Заходу і 

Сходу, що зберігає гармонію смаку. Фьюжн 

кулінарія має велику популярність в 

європейських підприємствах харчування і 

великими темпами завойовує смаки гурманів в 

ресторанному бізнесі. 

Арт-візаж / кулінарний візаж - інноваційний 

напрямок в сучасному кулінарному мистецтві. 

Арт-візаж є різновидом карвінгу, але в своїх 
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характеристиках це два різних поняття. Арт-

візаж - кулінарне мистецтво професійно 

декорувати страви. Карвінг - це різьблення, 

орнамент по овочах і фруктах складання з них 

прикрас для сервірування столів при 

обслуговуваннях, банкетах на підприємствах 

харчування. Необхідно відзначити, що арт-

візаж в кулінарії з кожним роком стає все більш 

багатогранним і розвивається великими 

темпами, шеф-кухаря стають більш 

професійними, а сам арт-візаж в кулінарному 

мистецтві стає самостійним напрямком[3]. 

До тенденцій сьогодення зокрема в кулінарії 

можна також віднести молекулярну кухню. 

Кухарі створюють страви з незвичайними 

властивостями і поєднаннями, використовуючи 

при цьому різні фізико-хімічні закони і 

досягнення науки. 

Технологія Sous-vide(су вид) - вважається 

наймоднішим сьогодні способом термічної 

обробки страв.  

Висновки. Отже, підсумовуючи вище 

сказане, можна дійти до такого висновку, що 

для збільшення кількості відвідувачів ресторану 

необхідно застосовувати інноваційні технології, 

а також шукати нові оригінальні підходи та 

рішення щодо ведення бізнесу, пропонувати 

відвідувачам цікаві подачі страв, застосовувати 

автоматизовані системи управління рестораном, ці 

аспекти підвищують конкурентоздатність 

підприємств ресторанного господарства[4].  

З удосконаленням нових технологій та 

впровадження в ресторанний бізнес 

нововведень  сфера обслуговування виходить 

на новий рівень сервісу. 
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ЖУРАВСКАЯ И.В., 

СОВОЕМЕННЫЕ ИНОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ  
Проанализированы существующие в ресторанном бизнесе современные нововведения, которые применяються для 

облегчения обслуживания посетителей и для того, чтобы быть клиентоориентированным и держать конкурентные 

позииции в ресторанной индустрии.  

 Рассмотрены основные тенденции развития ресторанного бизнеса, в частности новые формы и инновационные подходы, 

которые применяются в заведениях ресторанного хозяйства для удержания постоянных и привлечение новых 

(потенциальных) посетителей, вусловиях рыночной конкуренции. 

Данную проблематику, а именно развитие ресторанного бизнеса и инновационные аспекты рассматривались в трудах 

иностранных и отечественных авторов: В. Найдюк, В. Архипова, Л. Нечаюк, В. Пивоварова, А. Аветисов, К. Эгертон-Томас, 

Т. Шталь, Г. Пятницкой, В. Антоновой, Н. Телешов, В. Варфоломеевой, А. Сватюк, и др. 

Цель: выявить и охарактеризовать современные подходы и тенденции в сфере ресторанного бизнеса.  

 Ключевые слова: инновации, инновационные подходы, современные тенденции, нововведения, развитие ресторанного 

бизнеса, ресторанная индустрия.  

 

ZHURAVSKAYA Ir. 

MODERN INNOVATIVE APPROACHES AND TRENDS IN RESTAURANT BUSINESS    

The existing innovations in the restaurant business, which are used to facilitate the service of visitors, are analyzed, in order to be 

customer-oriented and to maintain competitive positions in the restaurant industry.  

 The main tendencies of the restaurant business development are considered, in particular, new forms and innovative approaches 

applied in the restaurants of the restaurant industry for the maintenance of permanent and attraction of new (potential) visitors in the 

conditions of market competition.  

This problem, namely the development of restaurant business and innovative aspects, were considered in the work of foreign and 

domestic authors: V. Naidyuk, V. Arkhipova, L. Nechyuk, V. Pivovarova, A. Avetisova, K. Egerton-Thomas, T. Stahl, G. Pyatnitskaya, 

V. Antonova, N. Telesh, V. Bartholomew, O. Swatyuk, and others.  

Aim: to identify and characterize modern approaches and trends in the restaurant business.  

 Key words:  innovations, innovative approaches, modern trends, new developments, restaurant business development, restaurant industry 
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