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У статті розкривається сутність логістичного управління підприємствами ресторанного гос
подарства, особливості формування ресторанної логістики. Визначено структуру логістичної
системи та її вплив на управління підприємствами ресторанного господарства. Означено про
блеми та перспективи впровадження логістичного управління у практику підприємств ресто
ранного господарства.
The article deals content of logistics management of restaurant business enterprises, especially
the formation restaurant logistics. The structure of the logistics system of restaurant business
enterprises. Definite problem and the prospects for implementation logistics management in practice
of restaurant business enterprises.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах скорочення попиту на послуги ресторан
ного господарства під впливом ряду економічних та
політичних факторів, основна конкурентна боротьба
серед учасників ринку розгортається у пошуках шляхів
щодо максимального задоволення потреб споживачів
(при гарантованій відповідній якості продукції та послуг)
за найнижчих сукупних витратах.
Одним із дієвих механізмів встановлення балансу
між рівнем задоволення споживачів та витраченими на
це ресурсами, є логістика. Незважаючи на значну кіль
кість наукових розробок у сфері логістичного управлі
ння, його науковотеоретична база недостатньо дос
ліджена та адаптована до умов господарювання під
приємств ресторанного господарства України, що обу
мовлює вирішення низки завдань, пов'язаних зі вдос
коналенням формування системи управління на засадах
логістики.

них вчених: Дж.Р. Стока, Д. Ламберта, А. Баскіна,
Дж. Келлі, М. Ліндерса, Є. Бойко, Г. Варданяна, Р. Во
лошина, А. Гаджинського, Т. Дудара, Є. Крикавського,
Ю. Пономарьової, В. Смиричинського, О. Тридіда, С. Чу
рилова, Н. Чухрай та інших. На актуальності застосуван
ня логістики у ресторанному бізнесі наголошують
українські науковці Н. Зубар, М. Григорак, І. Смирнов,
А. Кизим.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у розкритті сутності, особливо
стей та проблем впровадження логістичного управлін
ня у практику підприємств ресторанного господарства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Логістика в ресторанному бізнесі (ресторанна логі
стика) є важливою складовою механізму підтримання
та підвищення конкурентоспроможності підприємств, а
в умовах непростого кризового періоду, може бути
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
дієвим інструментом їх виживання на ринку послуг рес
І ПУБЛІКАЦІЙ
торанного господарства.
Вагомі концептуальні положення логістичного
Аналіз наукової літератури показав, що на сьогодні
управління висвітлено у працях українських та зарубіж існують суперечки щодо розмежування сутності кон
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Таблиця 1. Визначення поняття "логістичне управління"
Ⱥɜɬɨɪ
Ȼ. ɉɚɥɚɫɸɤ
ȱ.ȼ.
ɋɬɪɭɬɢɧɫɶɤɚ
Ʌ.ȼ. Ɂɚɛɭɪɚɧɧɚ
ɋ.ȼ. Ɇɨɱɟɪɧɢɣ

Ʌ.ȼ. Ɏɪɨɥɨɜɚ

Ʌɨɝɿɫɬɢɱɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – ɰɟ …
ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɿ ɩɨɬɨɤɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿʀ ʀɯɧɶɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɿ
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɭ ɫɢɧɟɪɝɿɡɦɭ
ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɞɨ ɫɬɚɧɭ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɚɛɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ
ɡ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɧɚ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɿ
ɩɪɨɰɟɫ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɿ ɩɨɬɨɤɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɛɚɥɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ʀɯɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ
ɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɭ ɫɢɧɟɪɝɿɡɦɭ
ɩɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹɦ ɿ
ɫɤɥɚɞɭɜɚɧɧɹɦ ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ, ɝɨɬɨɜɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞ ɩɭɧɤɬɭ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɞɨ ɩɭɧɤɬɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ (ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ) ɡ ɦɟɬɨɸ
ɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɨɝɨ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɤɥɿɽɧɬɚ
ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨ-ɱɚɫɨɜɟ ɛɚɥɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɬɨɤɿɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɿ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɦɟɬɨɸ ɹɤɨɝɨ ɽ ɟɮɟɤɬ
ɫɢɧɟɪɝɿɡɦɭ, ɳɨ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɱɢɫɬɨɦɭ ɝɪɨɲɨɜɨɦɭ ɩɨɬɨɰɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ

Джерело: [6].

цепції логістики та логістичного управління. Науковці
виділяють два підходи до логістичного управління: пер
ший з яких розглядає логістику виключно як функцію
планування через розроблення механізму та структури
управління рухом потоків; другий — передбачає не лише
планування, а й здійснення повсякденної діяльності з
управління підприємством [15]. Для поглиблення досл
ідження теоретикометодологічної бази логістичного
управління науковцями було введено поняття "логістич
ний менеджмент", який, на думку Л.Л. Ковальської, по
в'язаний з усіма функціональними областями менедж
менту (інвестиційного, інноваційного, інформаційного,
виробничого, фінансового, кадрового) в процесах уп
равління закупівлями матеріальних ресурсів, виробниц
твом і збутом готової продукції [6].
На думку Є.Г. Крикавського, розуміння терміну
"логістичного управління" грунтується на інтеграції
логістики та менеджменту у форму "логістикоме
неджменту" як комплексної локалізованої системи
управління матеріальними та інформаційними пото
ками …, що обов'язково функціонує на засадах лог
істики [7].

С.В. Чурилов розглядає сутність логістичного управ
ління через поєднання внутрішнього та зовнішнього
функціонування підприємства для подальшої ефектив
ної його діяльності [16].
Аналіз існуючих підходів до визначення поняття
"логістичне управління", наведених у таблиці 1, дозво
лив сформувати узагальнене бачення його сутності.
Поперше, логістичне управління охоплює усі сфе
ри діяльності підприємства; подруге, це тип організації
управлінського процесу на засадах та принципах логі
стики; потретє, характеризується системною комплек
сністю управління логістичними потоками для досягнен
ня ефекту синергії з метою задоволення потреб спожи
вачів з мінімальними витратами ресурсів та часу.
Логістичний підхід до управління підприємствами як
процес або діяльність підпорядкована наперед визначе
ним цілям, здійснюється у безперервній чіткій структур
нологічній послідовності та включає планування, орган
ізацію, реалізацію та контроль за рухом сировини, мате
ріалів і напівфабрикатів, готової продукції на виробниц
тво, у процесі виробництва та до споживача на основі
формування відповідної логістичної системи [1].
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Рис. 1. Логістична система управління підприємством ресторанного господарства та
функціональні галузі сучасної ресторанної логістики
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Таблиця 2. Сучасні концепції управління виробництвом
ɇɚɡɜɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ
ɋɢɫɬɟɦɚ Kaizen ɬɚ Gemba Kaizen
(ɹɩ.)
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ DMAIC (ɚɧɝɥ.)

ɋɢɫɬɟɦɚ KANBAN (ɹɩ.)
ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɳɚɞɥɢɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
LeanThinking
ɋɢɫɬɟɦɚ ERP (Enterprise Resourse
Planning)
ɋɢɫɬɟɦɚ TPM (Total Productive
Maintenance)
ɋɢɫɬɟɦɚ ɲɜɢɞɤɨʀ ɩɟɪɟ-ɧɚɥɚɞɤɢ
SMED (Single-Minute Exchange or
Die)
ICO 9000

Ɂɦɿɫɬ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ
ɬɟɨɪɿɹ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɚ «ɟɤɨɧɨɦɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ», ɹɤɚ ɮɨɤɭɫɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ
ɛɟɡ ɜɬɪɚɬ; ɡɚɨɯɨɱɭɽ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɿ ɡɦɿɧɢ ɭ ɜɫɿɯ ɫɮɟɪɚɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ – ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɿ,
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ, ɡɛɭɬɿ ɿ ɬ.ɿ. [17]
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɭ, ɹɤɚ ɜɤɥɸɱɚɽ: Define
(ɩɨɬɪɟɛɢ, ɜɢɦɨɝɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɹɤɿ ɫɥɿɞ ɩɨɤɪɚɳɢɬɢ), Measure (ɡɛɿɪ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɞɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ), Analyze (ɚɧɚɥɿɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɮɚɤɬɨɪɭ), Improve
(ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ), Control (ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ
ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɦɿɧ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɤɨɪɟɤɰɿɹ) [20]
ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ «ɬɨɱɧɨ ɜɱɚɫɧɨ»
ɜɜɚɠɚɽ ɜɢɬɪɚɬɭ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɥɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɰɿɥɟɣ, ɨɤɪɿɦ ɬɢɯ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɞɥɹ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ, ɦɚɪɧɨɬɪɚɬɧɢɦɢ, ɬɨɦɭ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ [18]
ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɩɟɪɟɧɚɥɚɞɤɚ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɭ ɥɿɱɟɧɿ ɯɜɢɥɢɧɢ – ɦɟɧɲɟ 10
ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɹɤɨɫɬɿ

Джерело: доповнено автором на основі опрацювання [9], [10].

Особливістю ресторанного бізнесу є те, що він по
єднує виробництво товару (ресторанної продукції) та на
дання на цій підставі послуги (гостинність та сервіс),
здійснення яких потребує створення відповідної систе
ми управління у складі наступних функціональних підси
стем: управлінської, забезпечуючої, виробничої та об
слуговуючої.
Для забезпечення дієвості загальної структурно
логічної системи управління та узгодження управлінсь
ких рішень на кожному із етапів торговельновиробни
чої та господарської діяльності підприємства ресторан
ного господарства, формується логістична система, яка
об'єднує різні функціональні галузі сучасної ресторан
ної логістики (рис. 1). Розглянемо зміст завдань кож
ної із функціональних галузей логістичної системи
управління підприємством ресторанного господарства.
На етапі організації постачання підприємства про
відну роль відіграють логістика закупівлі та транспор
тування. Логістика закупівлі спрямована на удоскона
лення ефективності роботи шляхом вибору компетент
них постачальників, оптимізації процесу закупівлі, роз
робки процесу управління закупівлями, використання
методик дослідження ринку постачальників, формуван
ня стратегії та тактики закупівлі.
Особливістю функціонування транспортної логі
стики у підприємствах ресторанного господарства є ра
ціоналізація схем поставок, маршрутизація переве
зень, ефективне використання транспорту не тільки на
етапі постачання сировини та напівфабрикатів, але й
при організації доставки готової продукції у точки її
реалізації або на замовлення, у тому числі у процесі
надання послуг кейтерингу [5]. У великих ресторанних
мережах створюються власні кур'єрські служби, які
займаються одержанням, оформленням та доставкою
замовлення.
Підсистема організації зберігання матеріальних ре
сурсів регулюється логістикою запасів та логістикою
складування, основні функції яких спрямовані на удос
коналення самого процесу зберігання за допомогою
впровадження сучасних складських технологій, підви
щення якості складських послуг, їх стандартизації та
раціоналізацію розміщення самих запасів, складських
приміщень та обладнання в них.
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Виробнича логістика впроваджує методи управлін
ня запасами, планування та забезпечення виробництва,
здійснює облік матеріальних потоків, контролює до
тримання виробничого циклу, фокусується на підвищенні
якості продукції. Одним із сучасних методів постачан
ня, орієнтованих на конкретну потребу виробництва, є
комплекс заходів під назвою "економне виробництво
+ концепція 6 сігма". Lean Six Sigma (англ.) — концеп
ція управління, націлена на підвищення якості, приско
рення процесів та мінімізацію дефектів у операційній
діяльності, використовуючи інструменти "ощадливого
виробництва" [19] (табл. 2).
Загальними засадами ефективної організації тех
нологічних та виробничологістичних потоків на
підприємствах ресторанного господарства мають
бути:
1. Налагодження своєчасного та безперебійного
надходження до виробничої підсистеми сировини та
напівфабрикатів у необхідній якості, повному обсязі, у
визначений час;
2. Раціональне розміщення виробничих приміщень
та устаткування, максимальне використання їх можли
востей;
3. Своєчасне виробництво готової продукції зада
ної якості та кількості за вимогами системи обслугову
вання.
Збутова підсистема підприємства ресторанного гос
подарства, крім транспортної логістики, про яку йшло
ся вище, об'єднує маркетингову (збутову) логістику та
логістику сервісу. Збутова логістика спрямована на си
стемне дослідження ринку, підвищення швидкості
оформлення та обробки замовлень, підвищення рівня
сервісу, зменшення кількості рекламацій, штрафів тощо.
Логістична концепція проголошує необхідність виявля
ти індивідуальні потреби споживачів і відповідати на них,
спрямовуючи наявні ресурси на їх повне задоволення.
Маркетингова (збутова) логістика покликана забезпе
чувати відповідність процесів у всіх підсистемах управ
ління підприємством запитам споживачів щодо якості,
обсягу, часу та місця споживання продукції ресторан
ного господарства.
Окремої уваги заслуговує поняття логістичного сер
вісу (логістики обслуговування), яке зобов'язує підприє
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Рис. 2. Логістична схема інформаційної взаємодії "ресторан%постачальник"
Джерело: [13].

мство задовольнити потреби споживача за найвищої
якості сервісу. Логістичний сервіс нерозривно пов'яза
ний з процесом розподілу та охоплює всі види діяль
ності підприємства, є комплексом надання матеріаль
ного потоку різноманітних логістичних послуг, будьто
у процесі постачання товарів чи реалізації продукції спо
живачеві [2].
Особливістю підприємств ресторанного господар
ства є те, що, з одного боку, вони є споживачами лог
істичного сервісу при організації виробництва та об
слуговування, а з іншого — при реалізації продукції
власного виробництва — самі надають логістичний
сервіс.
Реверсивна логістика спрямована на раціоналіза
цію управління матеріальними потоками у вигляді
відходів у процесі виробництва продукції ресторанно
го господарства та залишку готових страв після обслу
говування. На практиці ресторатори стикаються з серй
озними проблемами щодо вивезення харчових
відходів, які пов'язані із додатковою оплатою за на
дання відповідних послуг та складністю пошуку опе
ратора, що спеціалізується на утилізації відходів хар
чового походження.
На етапі споживання ресторанного продукту ревер
сивна логістика відіграє не тільки санітарногігієнічну
роль, але є потужним іміджевим інструментом. На дум
ку відомого київського ресторатора М. Січкар, у гарно
му ресторані залишки їжі після обслуговування відда
ють клієнту з собою, упакованими в одноразовий по

суд, у поганому — те, що залишається від банкету, дої
дає персонал або просто розкрадається [12].
Важливою складовою організації логістичного уп
равління підприємством є інформаційна логістика. Од
ним із сучасних напрямів активного впровадження лог
істичних систем у ресторанному бізнесі є застосування
технології EDI (Electronic Data Interchange — електрон
ний обмін даних). Перехід на електронний документо
обіг, при якому інформаційнологістичної система за
мовника суміщається з системою постачальника, дає
можливість партнерам скоротити витрати часу на оброб
ку інформації, оптимізувати людські ресурси за раху
нок скорочення персоналу, зменшити вплив людського
фактор та мінімізувати кількість помилок у логістичній
системі (рис. 2).
Багато міжнародних постачальників виходять на
українські ресторанні компанії з пропозиціями про пе
рехід на систему EDІ, що, ймовірно, у майбутньому спо
нукатиме керівників навіть невеликих підприємств до
подібного інформаційного формату спілкування з парт
нерами.
До недавнього часу поняття логістики у ресторан
ному бізнесі переважно асоціювалося із постачальниць
кою діяльністю підприємства. Навіть у цьому традицій
ному та відпрацьованому сегменті існують проблеми
щодо раціоналізації процесу — переважна більшість
вітчизняних ресторанів усіх цінових сегментів організо
вують постачання або через дистриб'юторів, або
співпрацюють безпосередньо з виробниками продуктів
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Рис. 3. Схема логістики McDonald's Ukraine Ltd
Джерело: [14].
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харчування, що веде до збільшення кількості контактів,
а відповідно, до зниження ефективності організації си
стеми поставок [2].
На думку І. Смирнова, на нинішньому етапі допомог
ти рестораторам у вирішенні логістичних завдань мог
ли б фахові логістичні компанії, які мають достатньо
ресурсів оперативно систематизувати заявки як окре
мих ресторанів, так і цілих мереж, формувати значні за
обсягом замовлення різноманітних продуктів у вироб
ників, забезпечуючи значні знижки на товар [14]. Од
нак цей процес гальмується через сумніви рестораторів
щодо економічної доцільності передачі логістичних
функцій на аутсорсинг; недостатню кількість логістич
них операторів, які б могли відповідати вимогам ресто
ранного бізнесу.
Серед фахівців ресторанного бізнесу існує думка,
що для оптимізації логістичних ланцюжків деякі ресто
ранні мережі могли б створювати власні логістичні
підрозділи. Однак, як вважає І. Борець, комерційний
директор групи компаній "Світова карта", для невели
ких вітчизняних мереж ресторанів (до 20 закладів) ви
трати на утримання власного розподільного складу мо
жуть підвищити ціну страв на 11% порівняно з класич
ною схемою роботи через постачальників [11].
Одним із позитивних прикладів співробітництва ре
стораторів та логістів на українському ринку є мережа
ресторанів McDonald's, всі продукти для якої закупову
ються, постачаються, транспортуються, зберігаються,
а також координуються замовлення між ресторанами
та контролюється рівень запасів через два дистрибуц
ійна центри компанії USPOT (рис. 3).
Таким чином, для реалізації цілей та завдань
підприємства ресторанного господарства доцільно
впроваджувати комплекс управлінських дій на засадах
логістичного управління. На нашу думку, логістичне
управління підприємствами ресторанного господарства —
це цілеспрямований вплив керуючої системи на керо
вані системи підприємства, що грунтується на засадах
та принципах логістики, характеризується системною
комплексністю управління логістичними потоками зад
ля досягнення ефекту синергії з метою задоволення
потреб споживачів з мінімальними витратами ресурсів
та часу.
Загальною метою логістичного управління підприє
мством ресторанного господарства є реалізація й узгод
ження економічних інтересів безпосередніх і опосеред
кованих учасників підприємницьких процесів через
найефективніше використання ресурсів в існуючих на
даний момент умовах господарювання.
Дослідження сучасної практики вітчизняних
підприємств ресторанного господарства свідчить про
відсутність дієвих механізмів впровадження логістичних
концепцій у систему управління. З іншого боку, біль
шість керівниківрестораторів не до кінця усвідомлю
ють важливість та необхідність формування системи
управління на засадах логістики. Проте логістичне
управління має цілком конкретні переваги, зокрема його
впровадження у систему менеджменту підприємств ре
сторанного господарства сприяє:
— зниженню ресурсовитрат за рахунок раціональ
но організованої логістичної системи та забезпечення
ефективності управління;
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— максимальному задоволенню потреб споживачів
за рахунок глибокого розуміння їх вимог до якості, сер
вісу, умов надання послуг;
— створенню можливостей реконструювання про
цесів виконання замовлень з метою покращання показ
ників систем постачання, виробництва та обслуговуван
ня;
— мінімізації часу на формування, організацію ло
гістичних бізнеспроцесів, підвищення їх ефективності
та ін.

ВИСНОВКИ
Діяльність будьякого підприємства ресторанного
господарства можна охарактеризувати як постійно по
вторювальний процес, тому логістичне управління мож
на розглядати як замкнений управлінський цикл, який
також постійно повторюється.
Логістичне управління підприємствами ресторанно
го господарства пов'язане з теорією і практикою мар
кетингу та менеджменту, тобто сприяє адаптації систе
ми виробництва і реалізації продукції з реальним пла
тоспроможним попитом споживачів, пошуку нових сфер
діяльності для отримання доходів, що є однією з голов
них умов досягнення конкурентоспроможності підприє
мства.
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