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У статті розглянуті тенденції та перспективи розвитку індустрії гостинності, а також деякі найперспек-
тивніші інноваційні digital-рішення у сфері надання послуг кейтерингу для MICE-заходів: цифрові вауче-
ри, гастро-меппінг, набори для онлайн-кейтерингу. Приділено увагу комплексному підходу до формуван-
ня інноваційних бізнес-моделей на основі digital-трансформації. Криза, що була викликана пандемією 
COVID-19, поставила на межу банкрутства значну частину економічних агентів. У такій ситуації на еко-
номічне процвітання можуть розраховувати ті суб'єкти підприємницької діяльності, які оперативно від-
мовляться від застарілих бізнес-моделей. Тільки комплексне та системне використання інноваційних рі-
шень, формування нових інноваційних бізнес-моделей здатне забезпечити підприємство конкурентною 
перевагою та запобігти негативному сценарію розвитку подій. У статті вдосконалено підхід та розроблено 
практичні рекомендації щодо впровадження конкретних інноваційних цифрових технологій у базові ком-
поненти бізнес-процесів з метою формування нової бізнес-моделі на основі комплексного використання 
digital-рішень.

Ключові слова: кейтеринг, онлайн-кейтеринг, спеціальний туризм, діловий туризм, MICE-індустрія,  
діджиталізація, digital-трансформація, інновації, бізнес модель, цифрові ваучери, гастро-меппінг, набори для 
онлайн-кейтерингу.

В статье рассмотрены тенденции и перспективы развития индустрии гостеприимства, а также некото-
рые наиболее перспективные инновационные digital-решения в сфере предоставления услуг кейтеринга 
для MICE-мероприятий: цифровые ваучеры, гастро-мэппинг, наборы для онлайн-кейтеринга. Уделено 
внимание комплексному подходу к формированию инновационных бизнес-моделей на основе digital-
трансформации. Вызванный пандемией COVID-19 кризис поставил на грань банкротства значительную 
часть экономических агентов. В такой ситуации на экономическое процветание могут рассчитывать толь-
ко те субъекты предпринимательской деятельности, которые оперативно откажутся от устаревших биз-
нес-моделей. Только комплексное и системное использование инновационных решений, формирование 
новых иннновационных бизнес-моделей способно обеспечить предприятие конкурентным преимуще-
ством и предотвратить негативнвый сценарий развития событий. В статье усовершенствован подход и 
разработаны практические рекомендации по внедрению конкретных инновационных цифровых техно-
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логий в базовые компоненты бизнес-процессов с целью формирования новой бизнес-модели на основе 
комплексного использования digital-решений.

Ключевые слова: кейтеринг, онлайн-кейтеринг, специальный туризм, деловой туризм, MICE-индустрия, 
диджитализация, digital-трансформация, инновации, бизнес-модель, цифровые ваучеры, гастро-мэппинг, на-
боры для онлайн-кейтеринга.

The purpose of this paper is: to study the trends and prospects for the hospitality industry; to clarify the possibil-
ities of using the most promising innovative digital solutions in catering services for MICE-Events (digital vouchers, 
gastro-mapping, online catering kits, etc.); to improve a comprehensive approach to building innovative business 
models based on the digital transformation of catering firms specializing in meeting the needs of the MICE-Industry. 
The COVID-19 pandemic crisis has brought a large proportion of economic agents to the brink of bankruptcy. In such 
a situation, only those business entities that promptly abandon outdated business models can count on economic 
prosperity. Only comprehensive and systematic use of innovative solutions, the creation of new innovative business 
models can provide the company with a competitive advantage and prevent a negative scenario. Research meth-
ods. When studying the trends of the hospitality industry in Ukraine, statistical methods of time series analysis were 
used. Theoretical and applied analysis of digital technologies, promising from the point of view of application in ca-
tering support of MICE-Events, was carried out using logical-analytical and system-structural research methods. The 
scientific novelty of the study lies in clarifying the prospects and features of the introduction of digital technologies 
in the field of catering for the MICE-Industry. The study of the mechanism of digital transformation of business mod-
els has been further developed. The practical significance of the results lies in the possibility of their use in tactical 
and strategic planning of the activities of firms specializing in the provision of catering services for MICE-Events. 
Prospects for further research may be related to the concept of sustainable development in the implementation of 
theoretical and applied analysis of digital transformation of business processes of firms specializing in the provision 
of catering services for MICE-Events.

Keywords: catering, online catering, special interest tourism, business tourism, MICE-Industry, digitalization, 
digital-transformation, innovation, business model, digital vouchers, gastro mapping, online catering kits.

Постановка проблеми. Експерти прак-
тично одностайно стверджують, що з моменту 
виникнення пандемії COVID-19 і кейтеринг, 
і MICE-індустрія, як загалом і весь готельно-
ресторанний та туристичний бізнес, зіткну-
лися із серйозною рецесією. Протиепідемічні 
заходи найболючіше вдарили по галузях еко-
номіки, які безпосередньо пов'язані з подоро-
жами та особистісним спілкуванням. У таких 
умовах залучення інноваційних технологій і 
створення нових бізнес-моделей є необхід-
ною умовою для підтримки ділової активності 
і підвищення конкурентоспроможності біз-
несу, що працює у сфері гостинності.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Особливості функціонування і перспек-
тиви розвитку MICE-індустрії досліджували 
Д. Такур, А. Кадам, Р. Дешмукх [1]. Аналіз 
потенціалу розвитку індустрії гостинності 
міститься у роботах Л. Стригуль, М. І. Бах-
рам-огли [2]. Концепція інноваційних бізнес-
циклів розглядається у роботах Т. Ю. Чайки, 
Л. В. Авдєєвої [3]. Дж. Блумберг [4] розгля-
дає сутність та принципові відмінності таких 
понять як оцифрування, діджиталізація та 
діджитал-трансформація. Перспективам і 
проблемам кейтерингу в Україні присвячено 
роботу Л. Л. Івашиної [5]. Проблеми бізнес-
моделювання та трансформації бізнес-проце-
сів під впливом діджиталізації знайшли своє 
відображення у роботах Н. В. Якименко-Тере-

щенко, О. В. Сиром'ятникової [6], Т. Ріттера, 
К. Педерсена [7].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Разом з тим, потребує 
подальшого дослідження та удосконалення під-
ходів проблематика конкретної реалізації digital-
технологій у кейтеринговому обслуговуванні 
MICE-заходів у контексті необхідності комплек-
сного та систематичного підходу до формування 
нових інноваційних бізнес-моделей.

Метою цієї статті є дослідження можли-
востей застосування найперспективніших 
digital-технологій у кейтеринговому обслу-
говуванні MICE-заходів; удосконалення 
підходів та практичних рекомендацій до 
digital-трансформації і формування нових 
інноваційних бізнес-моделей підприємств 
кейтерингового бізнесу, що спеціалізуються 
на забезпеченні запитів MICE-індустрії.

Методи дослідження. Під час дослі-
дження тенденцій розвитку індустрії гостин-
ності в Україні використовувалися статистичні 
методи аналізу динамічних рядів. Теоретико-
прикладний аналіз digital-технологій, перспек-
тивних з погляду застосування у кейтеринго-
вому супроводі MICE-заходів, здійснювався 
за допомогою логіко-аналітичних та сис-
темно-структурних методів дослідження.

Інформаційною базою дослідження слу-
жила статистична інформація Державної 
служби статистики України [8; 9; 10], а також 
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матеріали офіційних сайтів закордонних кей-
терингових агенцій [11; 12], що спеціалізу-
ються на супроводі MICE-заходів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. За час пандемії COVID-19 падіння 
кількості міжнародних туристів склало 
близько 74% [1]. На жаль, державна статис-
тика України не надає у відкритому доступі 
статистичних даних ані про кейтерингові 
послуги в MICE-індустрії, ані про MICE-
індустрію в цілому. Однак, оскільки йдеться 
про дуже тісно пов'язані сфери діяльності, 
що взаємодоповнюють одна одну, ми маємо 
можливість досить точно судити про тенден-
ції MICE-індустрії на основі аналізу тенденцій 
ділового туризму. У таблиці 1 та на рисунку 1  
представлено динаміку обслуговування укра-
їнськими туроператорами та турагентами 
(юридичними особами) ділових поїздок за 
період 2017–2020 роки [8; 9; 10]. 

Як бачимо, пандемія COVID-19 завдала 
нищівного удару по всій галузі, причому сек-
тор ділової активності постраждав навіть 
більше, ніж вся галузь загалом: ланцюго-
вий темп падіння ділових поїздок за період 
2019–2019 років дещо перевищує темп 
падіння туристичної галузі загалом (рис. 1). 
В наявності серйозна криза всієї галузі гос-

тинності. Проте, як справедливо зазначають 
Л. С. Стригуль та М. І. Бахрам-огли (2021), 
фактори, які нині негативно впливають на 
українську індустрію гостинності, є одночасно 
і потенційним резервом її подальшого розви-
тку. Ускладнення умов діяльності стимулює 
до пошуку та застосування нових інновацій-
них підходів і, зрештою, створення індустрії 
гостинності нового типу [2].

Класична концепція інноваційних бізнес-
циклів свідчить про те, що найбільш інтен-
сивне впровадження інновацій можливе і фак-
тично відбувається саме в умовах занепаду та 
кризи застарілих бізнес-моделей (рис. 2) [3]. 
Кризова ситуація призводить до неконкурен-
тоспроможності, банкрутства та зникнення тих 
фірм, які продовжують використовувати заста-
рілі бізнес-моделі. І в той же час ця ж кризова 
ситуація відкриває широкі перспективи перед 
фірмами, що орієнтуються на впровадження 
інновацій і нових бізнес-моделей.

На даний час інновацією, що здатна забез-
печити конкурентну перевагу та економічне 
процвітання, є digital-трансформація. Digital-
трансформація (цифрова трансформація) – 
це більше, ніж просто оцифрування даних, 
застосування цифрових технологій і діджита-
лізація. Оцифрування (digitization) – це пере-
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Рис. 1. Динаміка обслуговування українськими туроператорами та турагентами  
(юридичними особами) ділових поїздок за період 2017–2020 р.

Таблиця 1
Динаміка обслуговування українськими туроператорами та турагентами  

(юридичними особами) ділових поїздок за період 2017–2020 р.

Рік
Службова, ділова, учбова активність Усього

Абсолютні 
значення, осіб

Ланцюговий темп 
приросту, %

Абсолютні 
значення, осіб

Ланцюговий темп 
приросту, %

2017 194977 – 2403987 –
2018 211794 8,63 3957623 64,63
2019 267513 26,31 5319952 34,32
2020 59627 -77,71 1957410 -63,21
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творення інформації з аналогового формату 
на цифровий. Діджиталізація (digitalization) – 
підвищення ефективності вже існуючих біз-
нес-процесів за рахунок оцифрування даних 
та застосування цифрових технологій (сино-
нім діджиталізації – цифровізація). Digital-
трансформація – виникнення та застосу-
вання нових бізнес-моделей, трансформація 
бізнесу під впливом використання цифрових 
технологій у процесі діджиталізації [4].

Таким чином, ключовою характеристикою 
digital-трансформації є поява нових бізнес-
моделей. Для цього необхідна стратегічна 
трансформація бізнесу, а використання циф-
рових технологій повинно мати не одиничний, 
а системний, комплексний характер.

MICE – абревіатура, що утворена 
англійськими словами meetings (зустрічі, 
наради), incentives (заохочувальні про-
грами), conferences (конференції), exhibitions 
(виставки). MICE-індустрія – напрямок спе-
ціального туризму, пов'язаний з організацією 
та проведенням різноманітних корпоративних 
турів та ділових заходів. Характерною осо-
бливістю MICE-індустрії є слабка залежність 
від сезонного чинника.

Основними економічними агентами у MICE-
індустрії є виставкові компанії; готелі для про-
ведення конференцій та конгресів; івент-аген-
ції (подієві агенції); F&B-сервіс (скорочення від 
food (їжа) та beverage (напої)); кейтерінг.

Належна якість обслуговування – найваж-
ливіша умова успішності MICE-заходів, яка 

визначається сукупністю наступних компо-
нентів: супровід гостей; безпека та надійний 
транспорт; конференц-зали з якісною техніч-
ною інфраструктурою; гарне харчування; чисті 
та комфортабельні номери (у разі потреби). 
У переважній більшості випадків харчування 
на MICE-заходах забезпечують кейтерингові 
компанії.

Кейтеринг – діяльність, що пов'язана з 
виїзним обслуговуванням та наданням послуг 
з організації харчування на віддалених об'єктах 
(на природі, у готелі, лікарні, літаку, на круїзному 
лайнері, у парку, на знімальному майданчику, в 
будь-якому іншому місці проведення заходів). 
Кейтеринг передбачає надання послуг з при-
готування, доставки, сервірування та подачі 
страв. Під визначення кейтерингу підпадає як 
обслуговування заходів різного призначення, 
так і роздрібний продаж готової кулінарної про-
дукції. Відповідно до Державного Стандарту 
України (ДСТУ 4281:2004. Заклади ресторан-
ного господарства. Класифікація), ресторан 
за спеціальними замовленнями (catering) – це 
заклад ресторанного господарства, призначе-
ний готувати і постачати готову їжу та органі-
зовувати обслуговування споживачів в інших 
місцях за спеціальними замовленнями. Такі 
заклади можуть обслуговувати банкети, фір-
мові прийоми, ділові зустрічі, весілля та інші 
свята у залах, офісах, на природі, під тентами 
тощо [13]. Як зазначає Л. Л. Івашина (2017), 
таке визначення кейтерингу означає, що  
ДСТУ 4281:2004 розглядає кейтеринг як окре-

 
Рис. 2. Класична концепція інноваційних економічних циклів
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мий вид підприємства ресторанного господар-
ства, а не як додаткову послугу закладу [5].

Кейтеринг у MICE-індустрії значною мірою 
визначається спеціалізованим сервісом та 
високим рівнем клієнтоорієнтованості [14]. 
Розглянемо основні перспективні digital-
технології кейтерингу у MICE-індустрії.

Перш за все, звернемо увагу на перспек-
тивні digital-технології при кейтеринго-
вому обслуговуванні MICE-заходів тради-
ційного формату.

Цифрові ваучери. Компанія-замовник 
купує у кейтерингової компанії цифрові вау-
чери та заздалегідь відправляє їх учасникам 
майбутнього MICE-заходу для формування 
попереднього індивідуального замовлення. 
Такий цифровий ваучер може мати ліміт на 
витрати коштів та конкретний період дії. Акти-
вувавши ваучер, учасники MICE-заходу мають 
можливість повільно та в комфортній для себе 
обстановці зробити попереднє індивідуальне 
замовлення на сайті кейтерингової агенції.

Додаткову привабливість створює той факт, 
що оплата за ваучером здійснюється після 
надання послуги і не в розмірі максимального 
ліміту, а лише у розмірі реально використаної 
суми. Таким чином, компанія-клієнт має мож-
ливість реальної економії коштів та зниження 
витрат на проведення MICE-заходу.

Використання цифрових ваучерів, підви-
щуючи зручність, рівень комфорту та заоща-
джуючи бюджет клієнтів, збільшує їх лояль-
ність до кейтерингової агенції.

Наступна новітня технологія ще не має 
усталеної назви. У різних джерелах використо-
вуються різні назви: гастро-меппінг (gastro 
mapping), картографування столів (table 
mapping), 3D-меппінг (3D mapping). Далі 
для іменування цієї технології використову-
ватимемо термін гастро-меппінг, оскільки, на 
наш погляд, саме цей термін найбільш точно 
передає суть технології.

Гастро-меппінг передбачає проекцію 
3D-зображень на стіл. Гастро-меппінг – приклад 
застосування технології доповненої реальності 
у кейтеринговому обслуговуванні MICE-заходів.

Доповнена реальність (augmented reality, 
AR) – інтерактивний метод візуалізації циф-
рової інформації у контексті фізичного серед-
овища. Технологія доповненої реальності дає 
змогу за допомогою відповідного обладнання 
візуалізувати неіснуючі об'єкти; переглядати 
3D-об'єкти на екранах різних девайсів; а 
також накладати візуалізовані 3D-об'єкти на 
фізичний простір (поєднувати фізичні та візу-
алізовані 3D-об'єкти).

Технологія гастро-мепінгу відкриває без-
межні можливості для творчості та інтерак-
тивної взаємодії з відвідувачами. Наприклад, 
компанія Mice Catering пропонує наступ-
ний сценарій використання гастро-мепінгу: 
у центр столу проектується інтерактивне 
3D-зображення крихітних кухарів, які від-
творюють весь цикл приготування страви 
в режимі реального часу. Сценарії гастро-
мепінгу для MICE-індустрії можуть включати 
спеціалізовані інформаційні, презентаційні та 
навчальні елементи, орієнтовані на аудито-
рію конкретного MICE-заходу. Так, іспанська 
фірма Mice Catering пропонує спеціально роз-
роблений для представників MICE-індустрії 
продукт під назвою We Mapping. WeMapping – 
це розроблена за технологією гастро-мепінгу 
аудіовізуальна пропозиція, яка відповідно до 
концепції Table Mapping пропонує сенсорний 
досвід, що поєднує в собі простір, харчування 
та розваги (рис. 3) [11].

Тепер розглянемо перспективні digital-
технології при кейтеринговому обслу-
говуванні гібридних та віртуальних 
MICE-заходів. Діджиталізація була одним з 
основних трендів MICE-індустрії і до пандемії 
COVID-19, а під час пандемії впровадження 
таких технологій, як, наприклад, відеоконфе-
ренції, у MICE-індустрії зайняли безумовне 
лідируюче положення. Окрім повністю дис-
танційного формату, перспективним є також і 
гібридний формат проведення MICE-заходів. 
Гібридний MICE-захід є поєднанням вірту-
ального та традиційного спілкування, коли 
частина учасників присутні в залі для конфе-
ренцій, а частина – у віддаленому місці та під-
тримують зв'язок з іншими учасниками через 
інтернет. Гібридний формат особливо вда-
лий для міжнародних MICE-заходів, оскільки 
дозволяє суттєво підвищити віртуальну 
мобільність та скоротити витрати на поїздки.

Разом з тим, запит на особистісну участь 
завжди був і залишається однією з найсиль-
ніших сторін MICE-індустрії. Віртуальний або 
гібридний захід повинен мати структуру та 
сценарій, які призводять до досягнення мети 
за допомогою візуальних елементів і інстру-
ментів взаємодії з учасниками. Тому нині 
хороші перспективи мають технології, що 
дозволяють привнести елементи особистіс-
ної участі у дистанційний та гібридний фор-
мат MICE-заходів. Однією з таких технологій 
є набори для онлайн-кейтерингу (online 
catering kits). Розглянемо докладніше цю 
технологію на прикладі компанії Mice Catering 
(Іспанія) (рис. 4) [11].
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Рис. 3. Фрагменти рекламної пропозиції гастро-мепінгу,  

розробленої фірмою Mice Catering для представників MICE-індустрії
Джерело: [11]

 Рис. 4. Фрагменти реклами наборів для онлайн-кейтерингу (online catering kits)  
фірми Mice Catering (Іспанія)

Джерело: [11]

Компанія-замовник, яка планує про-
вести віртуальний MICE-захід, має можли-
вість замовити для учасників заходу набори 
для онлайн-кейтерингу. Замовлення прово-
диться через сайт Mice Catering як мінімум 

за 72 робочі години до запланованої події 
та доставляється учасникам віртуального 
заходу на їх адреси. У перерві віртуальної 
конференції учасники мають можливість дис-
танційно у відеоформаті взяти участь в одно-
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часному прийомі їжі під час кави-брейку, обі-
дньої перерви або навіть коктельної вечірки.

Одна з основних проблем діджитал-кей-
терингу – уривчастість у приготуванні страв. 
Страви в наборі для онлайн кейтерингу 
повинні бути або готовими до безпосеред-
ньої подачі, або наполовину приготовленими 
(напівфабрикат). У випадку, якщо страва 
поставляється у вигляді напівфабрикату, 
набір містить докладну інструкцію з пояс-
нювальними фото, а на сайті кейтеринго-
вого агентства клієнт може знайти докладну 
інструкцію з доведення страви до готовності 
та сервірування столу.

Незважаючи на свою новизну, набори для 
онлайн-кейтерингу виявилися настільки вда-
лим інструментом, що безпосередньо зараз 
на основі цієї ідеї відбувається формування 
нового напрямку в кейтерингу під назвою 
Mice Digital Catering (діджитал-кейте-
рінг у MICE-індустрії). Так, наприклад, цей 
напрямок успішно розробляє компанія Noray. 
Catering & Events (Іспанія) (рис. 5) [12].

Індивідуальне оформлення і персоналіза-
ція наборів для онлайн-кейтерингу дозволяє 
розмістити різні рекламні матеріали: логотип 
компанії, подарунковий кухоль, термос або 
блокнот з логотипом компанії.

Використання наборів для онлайн-кей-
терингу дозволяє під час віртуальних MICE-
заходів налагодити невимушену бесіду, вста-
новити сприятливий психологічний клімат, 
посилити причетність, особистісну присут-
ність та командний дух.

Отже, ми розглянули деякі найперспек-
тивніші digital-технології, впровадження яких 
може допомогти фірмам, що спеціалізуються 
на кейтеринговому обслуговуванні MICE-
заходів, не тільки пережити викликану панде-
мією COVID-19 рецесію, а й завоювати більш 
міцні конкурентні позиції на ринку. Проте, як 
було зазначено на початку цієї статті, для 
цього застосування digital-технологій має 
носити систематичний характер і призвести 
в результаті не просто до діджиталізації (яка 
передбачає удосконалення існуючих бізнес-
моделей), а до digital-трансформації (яка 
передбачає виникнення нових інноваційних 
бізнес-моделей).

Як вказують Н. В. Якименко-Терещенко 
та О. В. Сиром'ятникова (2020), стратегія, 
система організації бізнесу та інформаційно-
комунікаційні технології є основними компо-
нентами середовища функціонування біз-
нес-моделі [6]. У науковій статті, що видана 
видавництвом Ельзівер, Т. Ріттер та К. Педер-
сен (2020) вказують, що в результаті digital-
трансформації бізнес-моделей змінюються 
споживчі переваги, внутрішні процеси та цін-
ність пропозицій фірми. Digital-трансформація 
впливає на такі елементи бізнес-моделі:

− можливості, унікальні ресурси та види 
діяльності фірми (Capabilities);

− релевантні клієнти для бізнесу (клієнти, 
яких бізнес хоче залучити, та набір їх потреб) 
(Customers);

− переваги пропозицій фірми (Value 
proposition);

 
Рис. 5. Фрагменти реклами Mice Digital Catering (діджитал-кейтеринг  

у MICE-індустрії) компанії Noray. Catering & Events (Іспанія)
Джерело: [12]
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− можливості представлення (презентації) 
переваг пропозицій фірми існуючим та потен-
ційним клієнтам (Value demonstration) [7].

У таблиці 2 представлені елементи біз-
нес-моделі та найбільш перспективні digital-
технології, які можуть істотно вплинути на 
трансформацію відповідного елемента біз-
нес-моделі фірми, що працює в сегменті кей-
терингового обслуговування MICE-індустрії. 
Наголосимо, що використання окремих digital-
технологій без зміни бізнес-моделі може мати 
короткочасний успіх.

Тільки комплексний, стратегічний підхід 
до діджиталізації, формування нової бізнес-
моделі в результаті digital-трансформації біз-
несу може призвести до успіху і, зрештою, 
допомогти кейтерингової компанії перейти на 
наступний рівень інноваційного розвитку.

Висновки. Викликана пандемією COVID-19  
криза, з одного боку, призвела до скорочення 
діяльності і навіть банкрутства багатьох підпри-

ємств сфери гостинності. Але, з іншого боку, 
будь-яка кризова ситуація відкриває широке 
поле можливостей для тих економічних аген-
тів, які готові до сприйняття нових інновацій-
них рішень. Ситуація «зламу» застарілих біз-
нес-моделей підштовхує кейтерингові агенції, 
що спеціалізуються на обслуговуванні MICE-
індустрії, до пошуку нових інноваційних техноло-
гій та рішень. Didgital-технології надають безліч 
можливостей, якими саме час користуватися. 
Зокрема, є перспективними та затребуваними 
такі реалізації digital-технологій, як цифрові 
ваучери, гастро-меппінг, набори для он-лайн 
кейтерингу та ін. Проте слід мати на увазі, що 
фрагментарне застосування digital-технологій 
не може бути основою для довгострокового 
успіху. Необхідна не просто діджиталізація (що 
передбачає удосконалення наявних бізнес-
моделей), а digital-трансформація (що передба-
чає формування та впровадження принципово 
нових, інноваційних бізнес-моделей). У зв'язку 

Таблиця 2
Елементи бізнес-моделі та digital-технології, які можуть істотно вплинути  

на трансформацію відповідного елемента бізнес-моделі фірми, що працює  
в сегменті кейтерингового обслуговування MICE-індустрії

Елементи  
бізнес-моделі

Digital-технології,  
що впливають  

на трансформацію 
елемента бізнес-моделі

Опис (характеристика) 
трансформації бізнес-моделі

Можливості, унікальні 
ресурси та види 
діяльності фірми 
(Capabilities)

– аналітика Big Data (Big Data 
analysis);
– програмне забезпечення 
для управління 
кейтеринговим підприємством 
(catering management 
software).

– застосування аналітики великих 
масивів даних для кращої сегментації 
та визначення споживчих переваг 
клієнтів;
– оптимізація виробничих процесів 
внаслідок автоматизації управління 
кейтеринговим підприємством.

Релевантні клієнти 
для бізнесу 
(Customers)

– цифрові комунікації (digital 
communications)

– повсюдне використання цільових 
комунікацій змінює споживчі переваги 
цільової аудиторії фірми.

Переваги пропозицій 
фірми (Value 
proposition)

– підвищення рівня 
обслуговування за допомогою 
цифрових технологій 
(boosting servitization through 
digital technologies);
– використання доповненої 
реальності та віртуальної 
реальності (augmented reality, 
AR; virtual reality, VR);
– використання цифрових 
технологій для пропонування 
своїх продуктів та послуг 
(digital offerings).

– використання цифрових ваучерів 
заощаджує бюджет клієнтів та робить 
споживання послуги більш зручним 
та комфортним;
– розробка та виведення на ринок 
нових інноваційних продуктів, 
заснованих на використанні 
доповненої та віртуальної реальності 
(приклад: гастро-меппінг);
– адаптація форм надання 
кейтерингових послуг під діджитал-
формат MICE-індустрії (приклад: 
набори для онлайн кейтерингу).

Презентація переваг 
пропозицій фірми 
(Value demonstration)

– електронна маркетингова 
комунікація (electronic 
marketing communication);
– цифрові соціальні мережі 
та веб-спільноти (digital social 
networks and web-community)

– орієнтація на просування 
інформації про фірму через сайти, 
групи у соцмережах тощо з метою 
покращення процесу ознайомлення 
споживачів з послугами, що 
надаються.
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з цим стратегія розвитку кейтерингової агенції 
повинна мати відповідну концепцію комплек-
сного та систематичного впровадження digital-
технологій у виробничу діяльність.

Наукова новизна дослідження поля-
гає у уточненні перспектив та особливос-
тей впровадження конкретних реалізацій 
digital-технологій у кейтеринговому обслуго-
вуванні MICE-індустрії. Отримало подаль-
ший розвиток дослідження механізму digital-
трансформації бізнес-моделей з урахуванням 
галузевих особливостей та спеціалізації кей-
терингових компаній.

Практична значимість отриманих резуль-
татів полягає у можливості їх використання 
при тактичному та стратегічному плануванні 
діяльності підприємств, що спеціалізуються 
на наданні кейтерингових послуг для MICE-
заходів.

Перспективи подальших досліджень 
можуть бути пов'язані з урахуванням концеп-
ції сталого розвитку при здійсненні теоре-
тико-практичного аналізу можливостей digital-
трансформації бізнес-процесів підприємств, 
що спеціалізуються на наданні кейтерингових 
послуг для MICE-заходів.
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