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ВСТУП 

 
  

Актуальність теми. Вивчення споживчого ринку, конкурентів, умов 

конкуренції дає підприємству можливість визначити свої переваги і недоліки 

перед конкурентами. Також це дозволяє розробити успішні конкурентні 

стратегії та підтримати конкурентні переваги. Менеджмент підприємства 

повинен бути обізнаний про те, наскільки воно може конкурувати по 

відношенню до інших учасників цього ринку і прагнути до досягнення такого 

рівня конкурентоспроможності, при якому підприємство було б життєздатне 

в умовах жорсткої конкуренції. Високий рівень конкурентоспроможності 

гарантує високі економічні і фінансові показники. В Україні актуальність 

проблеми конкурентоспроможності як ніколи висока для національної 

економіки, так як для підтримки вимоги економічної безпеки підприємств і 

всієї країни на необхідному рівні важлива висока конкурентоспроможність. 

Оцінка конкурентоспроможності дозволяє своєчасно вжити заходів по 

збереженню конкурентних переваг, а також розвинути нові. Більш того, при 

якісній оцінці можливо запозичення нових переваг у конкурентів, що може 

привести до більш інноваційного процесу організації, поліпшення якості 

продукції, підвищення рівня організації бізнесу, а в кінцевому підсумку і 

рівня життя. 

Для українських підприємств питання управління 

конкурентоспроможністю  має особливе значення, оскільки завдання 

управління цією сферою  вирішуються в умовах  високих витрат 

виробництва і серйозної конкуренції, у тому числі з боку іноземних 

виробників. Ефективне управління конкурентоспроможністю вітчизняних 

підприємств є основою для розвитку і підйому національного виробництва, 

створення сприятливих умов для входження України в міжнародний 

економічний простір. Це дозволить українським виробникам на рівних з 

іноземними підприємствами брати участь у світовому ринку.           
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Проблему конкурентоспроможності підприємств досліджували різні 

вчені. Одними з них є Ю. Гарачук, О. Ксотуєв, М. Макаренко, І. Ансофф, Г. 

Багієва, Ф. Котлер, Ж. Ламбен тощо. 

Мета бакалаврської роботи — дослідити теоретичні основи 

підвищення конкурентоспроможності підприємств ресторанного бізнесу. 

Об’єктом дослідження є процес формування та підвищення 

конкурентоспроможності підприємств ресторанного бізнесу.  

Предмет дослідження – сукупність теоретичних та практичних 

аспектів формування та підвищення конкурентоспроможності підприємств 

ресторанного бізнесу. 

Завдання бакалаврської  кваліфікаційної роботи: 

- проаналізувати сучасні тенденції розвитку ресторанного бізнесу в 

Україні; 

- розглянути поняття конкурентоспроможності на підприємствах 

ресторанного бізнесу; 

- дослідити ідвищення конкурентоспроможності підприємств 

ресторанного бізнесу (на прикладі ресторану «Зазеркалье») 

В бакалаврській роботі проаналізовані чинники 

конкурентоспроможності підприємств ресторанного бізнесу, розроблені 

рекомендації щодо вдосконалення діяльності ресторану «Зазеркалье».  

Пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності підприємств 

ресторанного бізнесу прийнято до практичного застосування ресторану 

«Зазеркалье».   
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ВИСНОВКИ 

 

За результатами бакалаврської кваліфікаційної роботи можна зробити 

наступні висновки. 

1. Сучасний досвід діяльності, розвитку підприємств сфери послуг 

дозволяє стверджувати, що жодне з них не в змозі досягти абсолютної 

переваги над конкурентами за всіма характеристиками послуг. Однак, 

конкурентні стратегії дозволяють виділити пріоритетні напрямки розвитку, 

які найбільш ефективно використовують переваги і найкращим чином 

відповідають ринковим тенденціям. При цьому конкурентна стратегія 

підприємства повинна бути спрямована на забезпечення і зміцнення переваг 

підприємства, що може вплинути на успішність ведення бізнесу, а в 

подальшому і якості життя населення. 

2. Процес управління конкурентоспроможністю неминуче пов'язаний з 

оптимізацією використання усіх ресурсів: фінансових, технологічних, 

сировинних, інформаційних і людських. На поверхневому рівні 

представляється, що основи управління конкурентоспроможністю 

знаходяться виключно у сфері управління якістю продукції і її просування на 

ринок. Проте при глибшому розгляді питання, стає очевидним істотний 

вплив на конкурентоспроможність цілого ряду додаткових чинників 

внутрішнього середовища підприємства, окрім технологій і маркетингових 

заходів. Різноманіттям цих чинників і відсутністю їх систематизації 

визначається уся складність процесу управління конкурентоспроможністю 

підприємства. З іншого боку, якщо виявити повну структуру чинників, що 

впливають на конкурентоспроможність, то  процес управління  переходить з 

процедури відстежування економічних результатів в набір систематизованих 

і цілеспрямованих дій на чинники, що впливають на економічну 

результативність. 
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3. Проблема підвищення конкурентоспроможності підприємства є 

актуальною для будь-якого підприємства, особливо на сучасному етапі. 

Конкуренція є дуже тонким і гнучким механізмом. 

У сучасній економіці, для того, щоб створити конкурентоздатне 

підприємство, потрібно не просто модернізувати виробництво і управління, 

але і чітко знать, для чого це робиться, яка мета має бути досягнута. 

Головним при цьому має бути одне: уміння визначити, швидко і ефективно 

використати в конкурентній боротьбі свої порівняльні переваги. В умовах 

посилення конкуренції особливе значення придбаває аналіз 

конкурентоспроможності підприємства. 

4. В якості прикладу було розглянуто ресторан «Зазеркалье». В 

результаті проведеного SWOT - аналізу були виявлені сильні сторони і 

можливості ресторану, які при обліку і обмеженні впливу слабких сторін і 

загроз, забезпечать підприємству конкурентні переваги. 

До чинників, які можуть поліпшити результати діяльності ресторану, 

відносяться подальший ріст рівня життя населення Одеси, а також розвиток, 

забудова і реконструкція довколишнього району, що може дати приплив 

нової нерухомості, а отже потенційних відвідувачів. Для ефективного 

використання цих чинників і умов ресторан «Зазеркалье» планує наступні дії:   

розширення бізнесу в пріоритетних напрямах; освоєння нових перспективних 

сегментів; пошук нових можливостей (напр., відкриття філій в спальних 

районах, на вокзалах та ін.). Розроблено проект заходів по вдосконаленню 

маркетингової діяльності ресторану «Зазеркалье», запропоновано шляхи з 

поліпшення діяльності ресторану в області управління персоналом та в 

області організації постачання ресторану сировиною, напівфабрикатами, 

продуктами і матеріально-технічними засобами.  
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