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ІННОВАЦІЇ ІНДУСТРІЇ КЕЙТЕРИНГУ 

Двигуном прогресу у будь-якому бізнесі є постійне бажання 
удосконалення, розширення меж знань і навичок у власній сфері 
діяльності і кейтеринг не є виключенням. В індустрії гостинності 
провідних держав світу кейтеринг посідає особливе місце. Така ж 
тенденція спостерігається і в індустрії гостинності, зокрема в ресто-
ранному бізнесі в Україні.  

Із розвитком новітніх технологій в індустрії гостинності 
кейтеринг, особливо подієвий, поступово набуває масштабності в 
організації та проведенні різноманітних заходів, поєднуючи виконання 
як основних, так і поширюючи надання інших послуг. До основних 
послуг подієвого кейтерингу можна віднести: організація різних видів 
бенкетних заходів з дотриманням особливостей їх проведення на 
локації, зазначеної замовником; складання індивідуального меню за 
бажанням замовника і його тестінг; приготування, пакування та 
доставка продукції ресторанного господарства до локації; надання 
послуг офіціантів у обслуговуванні; дотримання специфіки оформлення 
ліній презентації готових страв та напоїв на бенкетних заходах різних 
видів; клінінг локації. Кейтерингові компанії останнім часом 
приділяють значну увагу розширенню лінійки додаткових послуг і саме 
в цьому сегменті здійснюється конкуренція між ними. В кейтерингових 
компаніях виділяються спеціалізовані флористичні, аква-, аеро-, файер 
направлення тощо. Велика увага приділяється також креативному 
дизайну, що розкриває концептуальність подієвого кейтерингу, створює 
неповторну атмосферу. Дизайн стосується як зовнішнього і внут-
рішнього простору локації, так і оформлення та сервірування ліній 
презентації страв та напоїв, які можуть виступати в статичному або 
динамічному форматах. Сучасні концепції та сценарії події можуть 
відбуватися як класичний бенкет, театральне дійство, в якому учасники 
є пасивними спостерігачами, або захід, в якому учасники беруть 
активну участь у приготуванні страв, виробів та напоїв і у само-
обслуговуванні. Таким чином кейтеринг поступово перетворюється на 
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мистецтво, за допомогою якого можна здивувати та здійснити незабутні 
враження на гостей свята.  

Інновації розповсюдилися на приготування та подавання страв 
і напоїв, що вплинуло на появу останнім часом синтетичного дійства 
ітертейменту – їжі з розвагами, до якого належать поява «леді/містер 
фуршет», «леді/містер тейбл», «леді/містер бар», «дефіле страв» 
приготування бренд-шефами компанії страв або страви в режимі 
презентації або у форматі «майстер-класів»; організація приготування 
окремих страв, виробів або виконання їх завершальних технологічних 
операцій самими учасниками заходу під керівництвом бренд-шефів. 

Останнім часом з’являються також і окремий спеціалізований 
напрям кейтерингу – барний, в тому числі ягідний, лимонадний, 
фруктово-цитрусовий, коктейльний, кальянний, шоколадний, винний, 
соковий, класичний, молекулярний, кенді-бар тощо. Це дало 
можливість виділити кейтеринг у самостійний різновид бізнесу для 
компаній та закладів, що спеціалізуються на цьому виді діяльності. 

Головними факторами конкурентної переваги є застосування 
інноваційних технологій, що прискорюють виробництво, пакування, 
транспортування, організацію подавання страв і напоїв, а також 
створення WOW-ефекту для учасників заходу. Велика увага 
фахівцями кейтерингу приділяється прискоренню виробництва страв 
та напоїв, при демонстрації гостям елементів приготування як шоу. 
Офіціантами застосовується техніка змішування, фламбування, 
транширування, філірування тощо. Бармени застосовують техніку 
фрістайлу, флейрінг тощо. В провідних закордонних державах існують 
цілі галузі, що працюють на кейтеринг: декоратори, флористи, 
дизайнери локацій, виготовлювачі столової білизни, спеціальних 
тематичних аксесуарів тощо. В Україні тільки компанія «Фігаро 
кейтеринг» має власну спеціалізовану лабораторію, де фахівці 
створюють предмети матеріально-технічного призначення для 
обслуговування майже кожного заходу за індивідуально створеним 
концептом. Це стосується металевих, дерев’яних та полімерних 
конструкцій як для облаштування локації в цілому, так і системи 
освітлення її зокрема; для створення ліній презентацій страв і напоїв в 
горизонтальному та вертикальному напрямах, їх лінійних та острів-
них форм; формування функціональних зон на локації; створення 
устаткування і інвентарю різного призначення, столової білизни і 
форменого одягу, драпіровок тощо. Компанія «Фігаро кейтеринг» 
постійно звертає увагу в своїй діяльності на підвищення частки страв 
і напоїв, що відповідають концепції кулінарного теруару, в меню 
подієвого кейтерингу, а також у поєднанні сучасних світових трендів 
в кейтерингової діяльності і адаптації їх до українських реалій. 




