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"Вплив інноваційних змін на діяльність підприємств
ресторанного господарства"
За результатами досліджень встановлено, що інноваційні зміни в
управлінні підприємствами ресторанного господарства в сучасних
умовах господарювання набувають рис циклічного процесу. Виявлено,
що в ресторанному господарстві на діяльність будь-якого підприємства
суттєво впливають три різновиди інноваційних змін: товарні, процесові,
засобів праці, між якими існує тісний взаємозв’язок, зорієнтований на
забезпечення стійких та довгострокових конкурентних переваг підприємства.
Розроблено економіко-математичні підходи до оцінювання впливу цих
різновидів інноваційних змін з урахуванням їх фактороощадності, якості
та ступеня новизни.
У процесі визначення впливу товарних змін на діяльність
підприємства ресторанного господарства запропоновано для кількісного
оцінювання привабливості інноваційної продукції (страв та / або напоїв)
використовувати показники зміни загальних обсягів продажів і / або
кількості реалізованих порцій у розрахунку на одного споживача, а
привабливості інноваційних послуг – показник зміни кількості споживачів,
які скористалися цими послугами за одиницю часу. У процесі
комплексного оцінювання впливу процесових інноваційних змін
рекомендовано спочатку поділяти їх на такі, в яких беруть участь
споживачі, та безконтактні, а також проводити аналіз на предмет їх
прийнятності для підприємства ресторанного господарства певного типу,
класу, доступності для споживачів тощо. Для кількісного оцінювання
привабливості
процесових
інноваційних
змін
запропоновано
застосовувати показники зміни кількості виробництва порцій або обсягів
обробки сировини чи підготовки напівфабрикатів у розрахунку на одного
працівника відповідного цеху підприємства ресторанного господарства,
чисельності обслугованих споживачів у розрахунку на одного працівника
торговельної групи тощо.
Зроблено висновок, що інноваційні зміни засобів праці доцільно,
насамперед, оцінювати з позиції можливості вдосконалення процесів,
для виконання яких вони використовуються. Беручи до уваги той факт,
що в більшості випадків інновації засобів праці у ресторанному
господарстві спрямовані на заощадження часу та праці, рекомендовано

в процесі оцінювання їх впливу на діяльність підприємства враховувати
лише їх факторозбереження та ступінь новизни.
Розвиваючи ідеї Е. Роджерса, автори обґрунтовують доцільність
використання коефіцієнтів сприйняття інноваційних змін у процесі
визначення їх впливу на діяльність підприємства.
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