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У  даній  роботі  було  розглянуто  дефініції  поняття  «якість  послуги», 

визначено  якість  послуг  підприємств  ресторанного  господарства  як  об’єкт 

управління, розроблена когнітивна схема якості послуг закладів харчування як 

об’єкту  управління.  Визначено  функції  управління  якістю  в  закладах 

харчування.  Виявлено,  що  саме імідж  є  одним  із  складових  якості  послуг 

закладів  ресторанного господарства.  Розглянуто методи оцінки якості  послуг 

закладів  харчування  та  обрано  методи  для  подальшого  дослідження  (метод 

статистичного аналізу, соціологічний метод, метод порівняння, графічний метод 

та  метод  теорії  та  аналізу).  Аналіз  сучасного  стану  і  структури  ринку 

ресторанних послуг показав, що ресторанний бізнес в Україні набрав стрімкого 

розвитку. Визначено та оцінено вплив факторів ( ендогенних та екзогенних) на 

якість  послуг  ресторану  «Перший гостинний двір».  Проведено  SWOT-аналіз 

сильних  та  слабких  сторін  та  визначено  можливості  і  загрози  ресторанного 

підприємства «Перший гостинний двір». Маркетинговий аналіз якості послуг 

ресторанного  господарства  міста  Кременчук  показав,  що  не  всі  споживачі 

ресторанних послуг  є  задоволеними наданими послугами. Складено  «дерево 

цілей»  стратегії  управління  якістю  послуг  підприємств  ресторанного 

господарства.  Запропоновано  інноваційні  заходи  у  сфері  ресторанного 

господарства. Заключним етаном  є  розрахунок  економічної  ефективність  від 

запропонованих до впровадження заходів.

Ключові  слова:  якість  послуги,  заклади  ресторанного  господарства, 

конкурентоспроможність.

In this paper, definitions of the concept of "quality of service" were considered, 

the quality of services of enterprises of the restaurant industry as a control object was 

determined, the cognitive scheme of quality of services of catering establishments as 

the object of management was developed. The functions of quality management in 

nutrition establishments are determined. It was found out that image itself is one of 

the  components  of  the  quality  of  services  provided  by  restaurants.  Methods  of 

assessing the quality of nutrition services are considered, and methods for further 



research  (method of  statistical  analysis,  sociological  method,  comparison method, 

graphical method and method of theory and analysis) are selected. The analysis of the 

current state and structure of the market of restaurant services has shown that the 

restaurant business in Ukraine has been rapidly developing. The influence of factors 

(endogenous  and  exogenous)  on  the  quality  of  services  of  the  restaurant  "First 

hospitable court" is determined and evaluated. A SWOT analysis of strengths and 

weaknesses  was  carried  out  and  the  opportunities  and  threats  of  the  restaurant 

company "First  hospitable  court" were determined.  The marketing analysis of  the 

quality  of  services  in  the  restaurant  industry  of  Kremenchuk showed that  not  all 

consumers of restaurant services are satisfied with the services provided. A "tree of 

objectives" of the management strategy for quality management of restaurant services 

enterprises has been established. Innovative measures are proposed in the restaurant 

industry. The final stage is the calculation of economic efficiency from the proposed 

measures.
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