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THEORETICAL FRAMEWORKS OF RESTAURANT NETWORKS FORMATION

У статті здійснено обгрунтування актуальності розвитку ресторанних мереж в умовах трансформації ринку ресQ

торанних послуг, посилення невизначеності зовнішнього середовища, загострення конкуренції, зниження стійкості

і ефективності функціонування підприємства.

Практика ресторанного бізнесу підтвердила, що саме в умовах розвитку ресторанних мереж, економічні суб'єкQ

ти можуть сформувати унікальні ключові компетентності, оптимально використати ресурсний потенціал та страQ

тегічні ринкові можливості, отримати соціальні та економічні вигоди через упорядкування взаємовідносин, стратегQ

ічну співпрацю, конвергенцію діяльності та забезпечення комплементарності зусиль, активів, цілей.

Для поглиблення теоретичних основ управління мережевими структурами та для вирішення наукових дискусій

у цій площині, доведено необхідність визначення сутності ресторанної мережі та визначення її іманентних ознак та

сутнісноQзмістовних характеристик. Обгрунтовано під ресторанною мережею розуміти специфічний формат інтегQ

рування однотипних суб'єктів ресторанного бізнесу, що знаходяться під управлінням стратегічного центру, діють на

підставі відносин власності/оренди, франчайзингу чи управління за контрактом, характеризуються уніфікованими

внутрішніми параметрами та реалізують консолідовану стратегію розвитку.

Продовження наукових досліджень щодо розвитку ресторанних мереж мають бути спрямовані на формування

стратегій розвитку ресторанних мереж та методик їх імплементації на ринку України.

The article substantiates relevance of restaurant networks development under transformation of a restaurant services

market, strengthening uncertainty of an external environment, escalation of competition, and the decrease of stability and

effectiveness of enterprise functioning.

The restaurant business practice affirms that namely under conditions of restaurant network development economic entities

may form unique key competences and optimally use resource potential and strategic market opportunities, gain social and

economic benefits through coordination of interrelations, strategic collaboration, convergence of activity, and providing

complementarity of efforts, assets, and aims.

In order to deepen the theoretical basis of managing network structures and to deal with scientific discussions on this

issue, the author has proved the necessity of defining a restaurant network and ascertainment of its immanent features as well

as inherent characteristics. The restaurant network is referred to as a specific format for integration of uniform entities of a

restaurant business being managed by a strategic center, which operate under relations of property/leasing, franchising, or

contract management, have unified internal parameters, and adhere to a consolidated development strategy.

Further scientific researches regarding restaurant networks development should be oriented towards formation of strategies

for restaurant networks development and instruments of their implementation in the market of Ukraine.

Ключові слова: інтеграція, інтеграційний процес, мережа, мережева структура, мережеве формування,
ресторанна мережа, ресторанний бізнес.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Пріоритетним вектором успішного розвитку ресто�

ранного бізнесу в умовах загострення кризових явищ в
економіці, посилення невизначеності зовнішнього сере�
довища, зростання рівня конкуренції на ринку, знижен�
ня ефективності функціонування суб'єктів ресторанно�

го бізнесу, диспропорцій розвитку регіонів України та
національної економічної системи, неузгодженості еко�
номічних взаємовідносин між учасниками ресторанно�
го ринку, відсутності оптимальних бізнес�моделей стра�
тегічного співробітництва економічних суб'єктів визна�
чено формування ресторанних мереж. Ресторанні ме�
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режі дозволяють формувати та розвивати стійкі стра�
тегічні взаємовідносини та зв'язки між економічними
суб'єктами на ринку ресторанних послуг що надає мож�
ливість отримати додаткові конкурентні переваги та
економічні можливості при збережені самостійності
учасників.

Відповідно актуалізується потреба формування
теоретичного базису для розвитку ресторанних мереж,
що обумовлює актуальність проблематики цієї статті.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ

ПРОБЛЕМИ
Проблеми теоретичного обгрунтування інтеграцій�

них процесів на засадах мережевих форм бізнесу част�
ково вирішувались у працях вітчизняних та зарубіжних
науковців: М. Шерешева [1] (підходи до класифікації
мереж); В. Катькало [2] (формування стратегій розвит�
ку мереж); Ф. Капоне [3] (регіональні аспекти діяльності
мереж) С. Богаті, П. Фостер [4, с. 992] (особливості
здійснення взаємодії між учасниками мереж); Б. Міль�
нер [6, c. 379] (моделі взаємодії учасників в мережі);
М. Босовська (управління мережами ) [6, с. 403—435];
К. Крайнер, М. Шульц [7] (види співпраці суб'єктів у
складі мереж).

Однак у наукових дослідженнях відсутня єдність у
розумінні сутності та особливостей формування мере�
жевої структури як найпоширенішого різновиду інтег�
рованих формувань у ресторанному бізнесі.

Компаративний огляд теоретичних і прикладних
здобутків науковців у дослідженні проблем розвитку
мережевих структур свідчить про мультиаспектність та
міждисциплінарність розробок у цій площині.

Методологічним базисом для семантичного обгрун�
тування мережової структури є положення про те, що
у науковому середовищі створюються передумови та
мотиви для дослідження ресторанної мережі з ураху�
ванням комплексу структурних, топографічних, органі�
заційно�управлінських, стратегічних, ресурсних, соці�
альних, синергетичних, поведінкових та просторових
аспектів, внесок яких буде розглянуто у статті.

Розгляд і грунтовний аналіз різноманіття підходів
щодо визначення змісту та особливостей формування
мереж дозволяє стверджувати, що розвиток ресторан�
ного бізнесу на засадах мережевої інтеграції — це кон�
цептуальний підхід до розвитку підприємництва, який
має широке визнання у світі, розвивається впродовж
майже століття і на сьогодні залишається актуальним.
Такі структури можуть розглядатися, з одного боку, як
окрема ступінь розвитку інтеграційних процесів в на�
ціональному та міжнародному вимірах (учасниками є не
окремі члени суспільства та країни, а юридичні особи);
з іншою — як нова інноваційна форма формування взає�
мозв'язків та стратегічної взаємодії підприємств, зас�
нована на принципах співпраці.

Однак у наукових колах наразі відсутня єдність у
розумінні змісту мережевої взаємодії як різновиду
інтеграційних процесів у ресторанному бізнесі.

Пояснення мережевого феномену забезпечить ство�
рення основи для розроблення концепції розвитку рес�
торанних мереж.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є узагальнення теоретичних підходів

до визначення сутності ресторанної мережі, виокрем�
лення іманентних ознак та сутнісно�змістовних харак�
теристик мережевих структур, удосконалення теоре�
тичного базису формування ресторанних мереж.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Проблема формування та розвитку мережевої взає�
модії займає домінуюче місце серед феноменів та явищ,
що визначають сучасний і перспективний розвиток мега,

макро� та мікроекономічних процесів суб'єктів ресто�
ранного бізнесу.

Основними передумовами макрорівня, які обумов�
люють тенденції розвитку мережевих утворень у рес�
торанному бізнесі , визначено такі:

— економічне зростання світової економіки;
— процеси глобалізації та світової інтеграції;
— поглиблення інтеграційних процесів у світі;
— посилення інтернаціоналізації господарського

життя;
— розвиток інформаційного суспільства та інфор�

маційних технологій;
— зростання попиту на ресторанні послуги;
— збільшення кількості суб'єктів ресторанного біз�

несу, загострення конкуренції між ними;
— підвищення інвестиційної привабливості ресто�

ранного бізнесу;
— впровадження інновацій, прискорення науково�

технічного прогресу.
Передумовами формування мережевих структур в

ресторанному бізнесі є:
— досягнення певного рівня концентрації кількості

малих та середніх підприємств в галузі;
— розвиток стратегічної співпраці між підприєм�

ствами та налагодження зв'язків у процесі формування
та реалізації ресторанних послуг; вирішення терито�
ріальних та регіональних проблем розвитку;

— вичерпання можливостей розвитку з ряду аспек�
тів діяльності;

— необхідність пошуку додаткових, унікальних ре�
сурсів в умовах низької доступності ресурсного потен�
ціалу;

— необхідність повного залучення ресурсного по�
тенціалу в умовах зростання конкуренції;

— наявність на підприємствах альтернативних ме�
ханізмів раціонального використовування матеріальних
та нематеріальних ресурсів за умови залучення до гос�
подарського процесу нових учасників;

— зростання ролі нематеріальних активів у форму�
ванні конкурентних переваг;

— зростання впливу на суб'єкти ресторанного бізне�
су чинників несприятливого економічного середовища
(фінансова, політична криза) і відсутність необхідної
державної підтримки розвитку ресторанного бізнесу,
що стимулюють до співпраці та інтегрування підпри�
ємств з метою протидії агресивним зовнішнім впливам
тощо.

На підставі вищевикладеного можна стверджувати,
що формування ресторанних мереж є важливим та пер�
спективним трендом розвитку ресторанного бізнесу.

Спроби пояснення мережевого феномену органі�
зації бізнесу з позиції різних різноаспектних та міждис�
циплінарних підходів являє собою основу для розроб�
лення його методологічних основ розвитку.

На основі теоретичних поглядів на розгляд мереже�
вої взаємодії економічних суб'єктів нами узагальнено
підходи (табл. 1) щодо семантичного обгрунтування ме�
режевої структури бізнесу.

Узагальнення наукових джерел, наведених у таблиці
1, дозволило виокремити такі сучасні бачення щодо фор�
мування сутнісно�змістовного наповнення та визначен�
ня економічної основи формування терміна "мережа":

1) структурне — передбачає визначення змісту ме�
режі з позиції її будови як сукупності організацій та
зв'язків між ними;

2) топографічне — враховує економічні, географіч�
ні, юридичні, соціальні та інші особливості формування
та розвитку мережі;

3) організаційно�управлінське, згідно з яким мере�
жі — це організаційна форма управління компанією;

4) ресурсне — визначає мережу з позиції компону�
вання знань та спільного отримання компетентностей;

5) стратегічне — досліджує мережу з позиції фор�
мування ринкових переваг;
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6) інституційне — розглядає мережу як сукупність
ринкових контрактів та угод;

7) соціальне — доводить позицію, згідно якої, ме�
режа — сукупність осіб, які мають близькі цілі та взає�
модіють між собою;

8) синергетичне — розглядає мережу як об'єднання
з метою отримання додаткових вигід;

9) географічне — вбачає основним мотивом мереже�
вого формування територіальну ознаку — географічну
спільність;

10) поведінковий — тлумачить мережі як сукупність
взаємовідносин між індивідами та організаціями.

З огляду на вищевикладене, з метою семантичного об�
грунтування мережевої структури в ресторанному бізнесі,
вважаємо за необхідне визначити іманентні ознаки та сут�
нісно�змістовні характеристики мережевих структур:

1) основоположними ознаками зв'язків між учасни�
ками є походження, пов'язаність, взаємність (рецепро�
никність), персоніфікованість відносин [26, с. 132—149];
гомогенність мережі (ступінь однорідності або різно�
рідності учасників між собою); щільність (кількість учас�
ників та наявність зв'язків між ними); тіснота зв'язків
(кількість контактів або угод за визначений період); по�
ширеність позаекономічних переваг і преференцій [27,
с. 82]; сила зв'язків між учасниками [28], замкнутість
(бар'єри на входження), стійкість зв'язків; наявність
структурних пустот (виникає за умови взаємодії агентів
між собою і лише через центральну фірму) [29];
схильність до розвитку "сусідських відносин" (розвиток
взаємодії за територіальною близькістю); ступінь цен�
тралізації (міра жорсткості відносин із стратегічним
центром). Усі перераховані вище характеристики виз�

Науковці Тлумачення змісту
Група людей, колектив

Американський тлумачний 
словник [8, с.1214] 

Розширена група людей зі схожими інтересами, що взаємодіють один з одним і підтримують 
неформальний контакт з метою взаємної підтримки і допомоги 

Й. Лібескінд, А. Олівер, Л. Цукер, 
М. Брюєр [9] 

Колектив осіб, серед яких відбувається обмін, що підтримується лише нормами поведінки, заснованими 
на довірі, які поділяють сторони 

Модель відносин 
П. Дубіні, Г. Алдріч [10] Модель відносин між особами, групами, організаціями як сукупність організацій та установ 
Б. Мільнер  
[6, c. 379] 

Сукупність фірм або спеціалізованих одиниць, діяльність яких координується ринковими механізмами 
замість командних методів 

Сукупність зв’язків 
С. Богаті, П. Фостер [4, с. 992] Сукупність діючих суб’єктів, які поєднані сукупністю зв’язків: спрямованими або неспрямованими, 

дихотомічними або вимірними  
Кластер

К. Алтер, Й. Хадж, 1993 [11] Необмежені або обмежені кластери організацій, що об’єднують неієрархічні колективи юридично 
незалежних одиниць 

М. Шерешева [1], В. Катькало [2] Кластери незалежних фірм-партнерів, з якими встановлюються відносини жорсткої ринкової координації 
у рамках загального ланцюга створення вартості 

Р. Майлз, Ч. Сноу [12] Кластери фірм або спеціалізованих одиниць, координація яких здійснюється за допомогою ринкового 
механізму 

Різновид співпраці
К. Крайнер, М. Шульц [7] Неформальна міжорганізаційна співпраця
M. Герлах, Й. Лінкольн [13] Стратегічні, довготермінові відносини паралельно до широкого діапазону ринків 

Координаційний механізм
О. Третьяк, М. Румянцева 
[14, с. 81] 

Спектр координаційних механізмів – від неформальної комунікації до міжфірмових 
інформаційно-планових систем  (альянсів), складних інтеграційних структур (спільних 
підприємств і франчайзингових відносин)

Сукупн ість фірм
Х. Хаканссон  
[15, с. 11] 

Визначає міжфірмову мережу як «сукупність взаємодіючих фірм, яка об’єднує набір різних ресурсів і 
видів діяльності для надання різноманітних продуктів (товарів або послуг) певному сегменту ринку» 

С.Кущ,  
А. Афанасьєв [16,] 

Сукупність юридично незалежних фірм, які взаємодіють з метою створення  додаткової 
вартості (цінності для  кінцевого споживача )

М. Грановетер [17] Сукупність організацій, об’єднаних формальними або неформальними зв’язками та зобов’язаннями 
Ринковий обмін

А. Ларсон [18] Довготермінові повторювані обміни, які створюють взаємозалежності, засновані на зобов’язаннях, 
очікуванні, репутації та взаємних інтересах 

ЗВ. Повел [19] Розширені або горизонтальні моделі обміну; незалежні потоки ресурсів; рецепроникні лінії комунікації
Управлінська структура

В. Катенєв [20, с. 95] Гнучкі горизонтальні управлінські структури, що функціонують через поєднання формальних і 
неформальних порядків, що сприяє більш ефективному розподілу ресурсів між учасниками і досягненню 
синергетичного ефекту  

Й. Рюегг-Штюрм, Л. Ахтенхаген  
[21, с. 69] 

Організаційний тип, який характеризується структурою вільноструктурованої мережі рівноправних і 
незалежних партнерів 

Угода 
Г. Тимофеєва, Є. Семенова  
[22, с. 84] 

Коопераційна угода, яка об’єднує компанії; гнучка структура, що дозволяє компаніям, які входять до її 
складу, конкурувати між собою, залучати нових партнерів і одночасно організовувати і координувати 
діяльність своїх членів  

О. Боличев [23, c. 9].  Певним чином сформована система контактів або взаємодій між елементами мережі, якими є інститути, 
партнери, економічні агенти 

Форма організації господарської діяльності
О. Боличев [23, c. 9].  Форма організації господарської діяльності, заснована на взаємодії учасників у процесі об’єднання 

специфічних інтересів, зусиль і ресурсів, спрямована на отримання вигоди і додаткової економічної 
ренти через зростання її гнучкості і адаптивності [23, с. 9] 

Сукупність ресурсів та компетентностей
Д. Якобс [24, с.44–50] «Пучок» ресурсів і компетентностей, що є основою формування конкурентних переваг  

Джерело знань 
Г. Досі, С. Вінтер, Д.Тиста [25] Джерело технологічних і організаційних знань, що дозволяє розвиватись на основі власних знань та 

імпортованих у процесі інтеграції підприємств у мережу  

Таблиця 1. Теоретичні концепти формування мережевої структури

Джерело: систематизовано авторами на основі джерел таблиці.
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начають мережу з позиції соціальних
зв'язків та відносин. Вони описують
мережу як визначену форму зв'язку,
яка формує конфігурацію мережі,
структуризує позиції учасників та
визначає їх соціальну роль.

В. Катькало та В. Шемракова,
включаючи у поняття "мережа" більш
глобальний зміст, визначають її як
"… складну багаторівневу систему,
що складається з різних підприємств
галузі та характеризується стратегі�
чною співпрацею як основною влас�
тивістю даної системи. При цьому
основними структурними елемента�
ми системи є такі рівні стратегічної
співпраці: рівень груп підприємств,
об'єднаних під визначним корпора�
тивним брендом і на основі базової
бізнес�моделі; рівень взаємодії груп
підприємств з постачальниками по�
в'язаних послуг, посередниками та
іншими партнерами; рівень взаємодії
з галузевими асоціаціями; рівень
взаємодії з фірмами із споріднених
галузей" [30, с. 128];

2) мережа розглядається як
складна система яка характеризуєть�
ся стратегічною співпрацею на таких
стратегічних рівнях: рівень взаємодії
груп підприємств між собою (об�
'єднані єдиним трендом, стандартами
обслуговування та організацією
бізнесу); рівень взаємодії груп з по�
стачальниками послуг, посередника�
ми; [30, с. 128]; рівень взаємодії з
іншими підприємствами на ринку
(конкуренти, споріднені та забезпе�
чуючі галузі); рівень взаємодії зі спо�
живачами; рівень взаємодії зі страте�
гічним центром.

3) формування мережі відбу�
вається у задекларованому кон�
тексті, тобто в основу відносин покладено сумісність
цілей взаємодіючих акторів, єдність концепції;

4) учасники мережі "виграють" лише за певних умов,
тобто реконфігурація мережі залежить від сукупності
параметрів і у певних ситуаціях передбачає розробку
моделей поведінки щодо формування та розвитку ме�
режі;

5) мережні структури виявляють високі адаптаційні
здібності у ринковому середовищі; вони досить опера�
тивно реагують на інноваційні зміни, є гнучкими на рин�
ку, а отже, мають більш широкий спектр можливостей
порівняно з ієрархічними формами;

6) між учасниками мереж триває конкурентне на�
пруження (кооперенція); тобто підприємства конкуру�
ють як з іншими агентами у межах мережевої структу�
ри, так і з іншими незалежними учасниками ринку;

7) специфічною особливістю мереж є відносна відо�
собленість від зовнішнього середовища, тобто мережі
створюють внутрішні ресурсні можливості — мереже�
вий капітал. Ці можливості формуються шляхом отри�
мання спільного доступу до ресурсів, створення додат�
кових запасів економічних ресурсів, обміну досвідом,
мобілізації ресурсів;

8) методологічними принципом об'єднання агентів
є емерджентність, яка визначає завдання для всієї струк�
тури з метою досягнення вигід (синергії);

9) методологічним інструментарієм взаємодії еле�
ментів у мережевій структурі є спільна цінова, асорти�
ментна, збутова, маркетингова політика; впізнаваність
бренду; висока репутація на ринку; єдині стандарти об�
слуговування, корпоративної культури та забезпечен�

ня якості ресторанних послуг; раціональна організа�
ційна структура, стратегії ринкової поведінки.

Ресторанна мережа характеризується такими спе�
цифічними особливостями функціонування:

— високою адаптивністю до зовнішніх умов, які зміню�
ються, швидким реагуванням на зміну кон'юнктури;

— діяльність учасників будується навколо процесу,
а не завдання;

— плоскою ієрархічною структурою управління;
— галузевим менеджментом;
— широкими міжорганізаційними партнерськими

зв'язками, що сприяє інтеграційним процесам;
— частковим розподілом праці, тобто ресторан

спеціалізується на продукуванні визначених елементів
у ланцюзі створення вартості, зосереджується на пріо�
ритетних напрямах спеціалізації та унікальних операц�
ійних процесах;

— вимірюванням результатів мірою задоволеності
споживачів ресторанних послуг;

— максимізацією контактів з партнерами та спожи�
вачами (формуванням інтегрованої системи постійних
клієнтів);

— зосередження уваги на роботі з персоналом, який
визначено стратегічними ресурсом мережевих об'єд�
нань: постійне навчання, перепідготовка, оцінка, інди�
відуалізація винагороди тощо;

— активним консолідованим формуванням спільно�
го інформаційного простору та використання інтегро�
ваних інформаційно�комунікаційних технологій;

— підвищеною увагою до формування та розвитку
нематеріальних активів;

Рис. 1. Теоретичні засади формування ресторанної мережі
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— регулятором ринкової поведінки мережевих
суб'єктів є співконкуренція та кооперація.

Узагальнення теоретичних і праксеологічних засад
дослідження проблеми семантичної структуризації ме�
режевої взаємодії з урахуванням різноманіття підходів
до її сутнісно�змістовного визначення на основі прин�
ципу комплементарності дозволяє надати таке авторсь�
ке визначення: ресторанна мережа — це специфічний
формат інтегрування однотипних суб'єктів ресторанно�
го бізнесу, що знаходяться під управлінням стратегіч�
ного центру (управляючої компанії). Мережі функціо�
нують діють на підставі відносин власності/оренди,
франчайзингу або управління за контрактом, характе�
ризуються уніфікованими внутрішніми параметрами
(концепція, асортимент та специфіка ресторанних по�
слуг; бренд, зовнішнє оформлення; стандарти обслуго�
вування; цінова політика тощо) та реалізують єдину
стратегію розвитку з метою отримання економічних
вигід і стратегічних конкурентних переваг.

Теоретичні засади формування ресторанної мережі
представлено на рисунку 1, де визначено її сутність,
цільову орієнтацію, структуру, принципи, функції та ре�
зультати функціонування.

Метою формування ресторанних мереж визначено
отримання стратегічних конкурентних переваг.

Результатом діяльності ресторанних мереж визна�
чено отримання сукупності ефектів (фінансового, стра�
тегічного, маркетингового тощо).

ВИСНОВКИ
В умовах подолання наслідків соціально�економіч�

ної кризи, загострення конкурентної боротьби та транс�
формації ринку ресторанних послуг, наукові досліджен�
ня щодо визначення перспектив розвитку суб'єктів ре�
сторанного бізнесу повинні бути сфокусовані у площи�
ну формування ресторанних мереж. Доведенню зазна�
ченої позиції присвячено презентовані у даній статті на�
укові результати. Визначено, що формування мереже�
вих структур є перспективною стратегією розвитку ре�
сторанів, але потребує обгрунтування теоретичного та
методичного базису їх формування.

На основі узагальнення наукових здобутків загаль�
нотеоретичного та прикладного характеру, визначення
іманентних ознак та сутнісно�змістовних характерис�
тик мережевих структур, викладено підхід до розумін�
ня ресторанної мережі як специфічного формату інтег�
рування однотипних економічних суб'єктів для упоряд�
кування та координації діяльності акторів на основі
формування довгострокових цілей, методів, способів та
механізмів їх досягнення з урахуванням внутрішніх по�
треб, можливостей, обмежень.

В ієрархічній площині підприємницького середовища,
ресторанні мережі створюють нові можливості розвитку
суб'єктів ресторанного бізнесу, забезпечують отримання
економічних та соціальних вигід, посилення конкурентних
переваг, динамічне і кризостійке функціонування учас�
ників. На макрорівні, мережі обумовлюють активізацію
розвитку ресторанного бізнесу, впровадження інновацій.

Продовження дискусій у науковому полі щодо роз�
витку ресторанних мереж мають бути спрямовані на
формування стратегій розвитку ресторанних мереж .
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