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OPERATIONS MANAGEMENT SYSTEM OF RESTAURANT: THE STR UCTURE 

AND THE REQUIREMENTS TO DEVELOP 
 
Для ресторанного бізнесу притаманна висока ступінь взаємодії зі споживачем. Крім 
того, послуги надаються в присутності клієнта, який миттєво може відкоригувати їх у 
відповідності зі своїми потребами. Це висуває особливі вимоги до формування системи 
операційного менеджменту ресторанну. Операційна система ресторану повинна 
вирішувати комплекс різноманітних функціональних завдань, до яких можуть входити: 
управління підготовкою виробництва, техніко-економічне постачання, оперативне 
керування виробництвом, керування кадрами, керування фінансами. Управління 
елементами операційної системи ресторану зводиться до взаємодії у форматі вхід-вихід, 
тобто система формує запит, надає необхідні ресурси і отримує бажаний результат. 
Визначальним елементом операційного менеджменту ресторану є якість роботи і 
відповідальність персоналу, стабільність і безперервний розвиток компетентності 
співробітників, їх командна робота. 
 
The high degree of customer interaction is characteristic of the restaurant business. In addition, 
services are provided in the presence of clients, who can instantly adjust it to their needs. This 
puts forward special requirements for the formation of a restaurant management system. The 
operating system of the restaurant should solve a complex of various functional tasks, such as: 
pre-production management, technical and economic supply, operational management of 
production, HR management, financial management. Managing the elements of the operating 
system of the restaurant is reduced to interaction in the input-output format, that is, the system 
generates the request, provides the necessary resources and obtains the desired result. The main 
element of the restaurant's operational management is the quality of work and staff 
responsibilities, the stability and continuous development of the employee competence, the 
teamwork. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. Серцевинну діяльність ресторану складають операції, у ході яких послуга 
створюється та доставляється споживачам. Для здійснення цих операцій потрібні найрізноманітніші вхідні 
складові, перетворені потім у бажані комбінації для клієнтів. У число вхідних складових входять сировина, 
компоненти, виконавці, інформація, гроші та інші ресурси. До операцій відносять виробництво, 
обслуговування, перевезення, продажі, професійну підготовку персоналу тощо. Все ці операції задля 
отримання бажаного результату потребують управління, тобто налагодження операційного менеджменту. 

Ресторанний бізнес ставить перед операційним менеджментом цілий ряд проблем, які або занадто 
складно вирішуються, або є несуттєвими в умовах виробничої діяльності. Ці проблеми пов’язані в 
основному з присутністю в операційному процесі самого клієнта. Для ресторанного бізнесу притаманна 
висока ступінь взаємодії зі споживачем. Крім того, послуги надаються в присутності клієнта, який миттєво 
може відкоригувати їх у відповідності зі своїми потребами. Це висуває особливі вимоги до формування 
системи операційного менеджменту ресторану, що підтверджує актуальність дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання управління операційною діяльності 
підприємства висвітлені в роботах С.І. Бая, І.Б. Гевко, О.В. Михайловської, Р.Б. Чейза [1-4]. В.А. Антонова, 
В.О. Василенко, Т. І. Ткаченко [5-6] розглядали особливості управління операційною діяльністю суб’єктів 
ресторанного бізнесу, але стрімкий розвиток інформаційних технологій та удосконалення науки управління 
приводить до безперервного підвищення вимог до формування дієвої системи операційного менеджменту 
підприємств ресторанного господарства. 

Формулювання цілей статті. Метою наукового дослідження полягає у визначенні структури та 
вимог до формування ефективної системи операційного менеджменту ресторану. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Операційна функція включає в себе всі дії, результатом 
яких є випуск продукції та послуг, що постачаються організацією у зовнішнє середовище. Ця функція 
притаманна будь-якому підприємству. Конкретний зміст операційної функції можна визначити сукупністю 
окремих, досить автономних видів діяльності підприємства, які зумовлені його створенням, 
функціонуванням та розвитком. Розглядаючи операційну діяльність ресторану, необхідно зазначити 
відмінності між процесами виробництва продукції та надання послуг в ресторанах. Основна відмінність 
полягає в тому, що процес надання послуг характеризується не наявною властивістю, тоді як продукція є 
фізичним результатом конкретної виробничої операції. Інші відмінності полягають в тому, що в процесі 
надання послуг дуже часто важливим чинником є вдале розташування сервісних приміщень, а також те, що 
в ньому нерідко беруть участь самі споживачі, чого практично не відбувається в процесі виробництва 
продукції. Проте дане твердження також не слід сприймати однозначно. Так наприклад, виробники нерідко 
надають послуги у вигляді сервісного обслуговування продукції, що випускається ними; багато підприємств 
сфери обслуговування часто проводять фізичну продукцію, яку пропонують своїм клієнтам, або самі в 
процесі надання послуг споживають які-небудь матеріали.  

Ресторан виробляє продукцію, але, оскільки ця продукція пропонується так, щоб вона забезпечувала 
певний контакт із споживачами і тим самим завершувала процес обслуговування, то дана фірма відноситься 
до підприємств сфери послуг. Якщо розглядати питання з погляду операцій, то слід зазначити, що в процесі 
споживання більшості послуг, на відміну від споживання матеріальної продукції, клієнти знаходяться 
безпосередньо на місці їх надання – у залі ресторану. Крім того, матеріальні "входи" і "виходи" задіяні 
неявно, приховано. Так, наприклад, великі ресторанні мережі утримують великі допоміжні офіси, що 
забезпечують контакт з клієнтами. В ході роботи таких офісів проводиться обробка документів та 
інформації (квитків, чеків, скарг і т. д.), а отже, і процес управління ними багато в чому співпадає з 
процесом управління типовим промисловим підприємством. 

Якщо більшість підприємств інших галузей обмежуються виконанням лише однієї, максимум двох 
функцій, наприклад, підприємства харчової промисловості здійснюють функцію виробництва, підприємства 
торгівлі – реалізацію продукції, то підприємства ресторанного господарства виконують три взаємопов'язані 
функції: 

- виробництво кулінарної продукції; 
- реалізація кулінарної продукції; 
- організація її споживання. 
Продукція, що виготовляється підприємствами ресторанного господарства має обмежені терміни 

реалізації. Так, при масовому виготовленні гарячі страви готуються на 2-3 години реалізації, а холодні – на 1 
годину. Це вимагає випуск продукції партіями, у міру їх споживання. 

Ефективне здійснення операційної діяльності обумовлює використання управлінських інструментів, 
тобто формування операційного менеджменту. Операційний менеджмент покликаний забезпечити 
ефективне створення споживчих вартостей. Операційний менеджмент є свого роду структурою знань у 
вигляді конкретної системи цінностей, установок і стереотипів. Мета операційного менеджменту – 
сформувати ефективну систему управління операціями у виробничому процесі. Він спрямований на 
побудову «керованих» виробничих систем, шляхом виконання специфічних дій і процедур з метою 
отримання ринкового результату діяльності ресторану. Оптимальні операційні рішення вимагають від 
керівника перебування в центрі виробничої системи. Поєднання в одному цілому основних факторів і 
аспектів діяльності підприємства – фінансових, організаційних, ринкових, технологічних і інших вимагає, 



щоб процес формування ефективної системи управління здійснювався на базі раціонального управління 
операціями.  

Система операційного менеджменту – це цілісний комплекс управлінських операцій, які пов'язані 
між собою, регулярно виконувані і дозволяють впроваджувати довгострокові стратегії компанії з 
максимальним прибутком за рахунок забезпечення конкурентоспроможності продукції та підприємства в 
цілому. 

Для отримання загального уявлення про зміст системи операційного менеджменту слід 
скористатися моделлю «5К» (5Ps of operational management). Відповідно до неї операційний менеджмент 
включає: 

1) різні організації, що виробляють продукцію або надають послуги (Plants); 
2) проектування бізнес-процесів (Processes); 
3) продукти і послуги (Parts); 
4) підбір персоналу для виконання окремих операцій і бізнес-процесів (People); 
5) виконання таких функцій управління як: планування, організація, аналіз, контроль і регулювання 

(Planning and Control Systems) [7]. 
Одним з основоположних принципів формування системи операційного менеджменту суб’єкта 

ресторанного бізнесу є орієнтація на споживача за такими головними критеріями як: якість продукції, 
оновлення асортименту та зміна обсягів випуску продукції, необхідність проводити дослідження і 
анкетування з метою виявлення потреб споживача і розробки стратегії щодо задоволення їх потреб. 

Операційна система ресторану повинна вирішувати комплекс різноманітних функціональних 
завдань, до яких можуть входити: 

- керування підготовкою виробництва; 
- техніко-економічне постачання; 
- оперативне керування виробництвом; 
- керування кадрами; 
- керування фінансами тощо. 
Серед особливостей операційної системи ресторану слід виокремити такі: 
1. У виробництві спочатку розробляється товар, потім розробляється процес виробництва товару а 

потім створюється товар. У ресторанній сфері створюється процес розробки типу послуг, а конкретна 
послуга в межах певного типу і процес реалізації послуги «розробляються» і здійснюються майже 
одночасно, оскільки це одне й те саме. 

2. Процес обслуговування не може бути юридично захищений патентом або авторським правом. 
3. Зміст пакета послуг залежить від кваліфікації персоналу і його підготовки. Так, офіціанти, 

адміністратори, менеджери ресторанних залів, тощо мають мати відповідну підготовку. 
4. Пропозиція послуг може бути радикально змінена за 1 день. 
Після визначення сутності операційного менеджменту, а також особливостей операційної системи 

ресторану можна виділити групу операцій, які потребують диференціації в процесі управління: 
1. Фронт-офіс: маркетингові дослідження, бронювання, CRM, система платежів та адміністрування 

податків, система обліку. 
2. Бек-офіс: приготування їжі, постачання, управління устаткуванням, інвентаризація, управління 

сміттям. 
3. Управління персоналом: планування, найм, оплата праці, підвищення кваліфікації, аналіз 

ефективності. 
Управління елементами операційної системи ресторану зводяться до взаємодії у форматі вхід-вихід, 

тобто система формує запит, надає необхідні ресурси і отримує бажаний результат. Це наочно видно на рис. 
1.  

 



 
 

Рис. 1. Структура системи операційного менеджменту ресторану 
 
Як і в операційній системі для персонального комп'ютера, ресторан потребує логічного набору 

інформаційних систем, які дозволяють їй ефективно працювати. Відомі приклади включають OpenTable для 
резервування, NCR Aloha POS для перевірки управління та кухонного сповіщення та Shiftboard для 
управління розкладом персоналу. Ресторани наполегливо працюють над вдосконаленням своїх 
технологічних можливостей, щоб збільшити рівень задоволення клієнтів, сприяти придбанню та 
збереженню обладнання, а також оптимізувати прибуток. 

Щоб працювати безперебійно, ресторани потребують налагодженої взаємодії всіх процесів 
діяльності. Більш того, ресторанні системи мають справлятися і адаптуватися до постійно змінюваного 
середовища. З багатьох вимог до управління рестораном треба зосереджуватись на специфічних для 
ресторанів технологіях та продуктах, що орієнтовані на проектування роботи організації. Подібно тому, що 
не всі ресторани однакові, не всі технології або їх структури ціноутворення на продукти однакові, і не 
можуть бути панацеєю у всіх ресторанах. Оскільки успіх ресторану значною мірою будується на людях та 
гостинності, то ідеальну технологію важко реалізувати. Маленькі ресторани виявляються кращими 
середовищами для технологій. Більш того, деякі ресторанні технологічні продукти призначені тільки для 
великих або мережевих ресторанів. Великі POS-термінали не можуть бути замінені планшетами. Планшети 
є скрізь, але вони не зовсім готові замінити кожну POS-систему, принтер або термінал там. Навіть застарілі 
оператори POS, такі як Micros, пропонують версії свого програмного забезпечення, оптимізовані за 
допомогою планшетів. Найбільша користь від цього полягає в тому, що він суттєво знижує попередні 
витрати [8]. 

Найбільш оптимально при веденні ресторанного бізнесу процес виробництва послуг, і зокрема 
конкретно процес обслуговування клієнта ресторану в залі представляти у вигляді послідовності етапів 
виконання роботи. В передових ресторанах така послідовність оформляється у вигляді блок-схеми (табл. 1). 
Така блок-схема називається сервісним планом. У сервісному плані немає вказівок щодо його виконання, 
зокрема, як уникнути помилок. Тому додатково треба «прописувати» та використовувати спеціальні 
процедури, що попереджають помилки. При цьому у ресторанному бізнесі треба пам’ятати, що основні 
помилки, яких потрібно уникати, стосуються трьох аспектів: якість роботи (послуги); ввічливість персоналу; 
рівень сприятливості середовища або несприятливості середовища. 

 
Таблиця 1. Характеристика ресторану як складної операційної системи 

Основні входи Ресурси 
Первинна функція 
трансформації 

Типовий бажаний 
результат 

Голодні споживачі Їжа, шеф, офіціанти, 
навколишнє середовище 

Добре приготовлена, 
добре сервірована, 
приємне середовище 

Задоволені споживачі 

 
Перед кожним ресторатором стоїть завдання зробити так, щоб люди регулярно відвідували його 

заклад. Для цього варто виділити наступні параметри - концепція, цільова аудиторія, кухня, сервіс, ціни, 
місце розташування, дизайн, атмосфера і універсальне торгова пропозиція, яке часто називають «фішкою». 
Це необхідний і достатній мінімум. Інші параметри також варто аналізувати, але вони не є пріоритетними. 

Система операційного менеджменту 

Маркетинг 

Облік 

Інформаційні системи Фінанси 

Людські ресурси Проектування 

Технологічні можливості 

Потреба в 
інформації 

Вимоги до 
дизайну 

Специфіка продукту 

Вимоги до 
капіталу 

Бюджет 

Попит 

Зворотній зв'язок 
з клієнтами 

Поточні 
операційні 
можливості 

Фінансові 
кошти 

Фінансовий стан 

Платіжна 
інформація 

Витрати на 
персонал 

Вимоги до 
персоналу 

Персонал 



Особливості операційної діяльності ресторану визначають персонал як ключовий елемент системи 
операційного менеджменту. Виключні вимоги до якості продукції та до безпеки продуктів харчування 
приводять до необхідності стандартизації роботи персоналу, тобто детального опису того, що, як і в яких 
ситуаціях повинен робити персонал ресторану. Варто відзначити: стандарти обслуговування спочатку 
розробляються для того, щоб їх було зручно використовувати в процесі контролю сервісу, мотивації і 
навчання персоналу надалі. При цьому не варто забувати, що всі стандарти сервісу повинні бути 
об'єктивними, вимірюваними, зрозумілими і відповідати очікуванням споживачів. З метою об’єктивного та 
безперервного вимірювання бажано використовувати метод виключного спостереження. Він 
використовується у формі довгострокових чи постійних програм контролю сервісу і мотивації персоналу. 
Модифікації програми включають використання аудіо і відеозапису процесу обслуговування. Критеріями 
успішності методу є оперативність звітності, об'єктивність інформації, відповідність профілю персоналу 
профілю дійсних споживачів ресторану. Результати контролю можуть бути успішно інтегровані в систему 
мотивації співробітників, завдяки залежності між якістю сервісу і винагородою співробітників, 
оперативного виявлення недоліків в обслуговуванні для їхнього подальшого усунення, наприклад, через 
додаткове навчання персоналу. 

Висновки. Таким чином, структура системи операційної менеджменту ресторану знаходиться у 
безпосередній залежності від особливості процесу надання послуг на підприємстві. Головним, визначальним 
елементом операційного менеджменту ресторану, на наш погляд, є якість роботи і відповідальність 
персоналу, стабільність і безперервний розвиток компетентності персоналу, залучення працівників, 
командна робота, а також створення в колективі атмосфери довіри, здорового психологічного клімату 
стимулюючого хорошу роботу і творчість. Саме безперервний розвиток компетентності персоналу є 
найважливішим в сучасній ринковій економіці. Чим швидше персонал зможе перенавчитися на нові 
стандарти, навчитися працювати на сучасному обладнанні і знаходити різні підходи у вирішенні питань, що 
виникають в процесі виробництва і реалізації товарів і послуг, тим вище буде ефективність їх роботи, а 
також роботи всієї організації. Для цього необхідно проводити набір персоналу, відповідно до чітко 
поставленими вимогами організації, а також ввести систему мотивації для збільшення продуктивності праці. 
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