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Ресторанне господарство є особливою складовою сфери гостинності, 

тому актуальність дослідження тенденцій розвитку ресторанного бізнесу в 

Україні у сучасних умовах господарювання пов’язана з високою його 

ризикованістю і водночас соціальністю, із з задоволенням життєвих потреб 

населення у послугах з організації харчування, відпочинку та дозвілля. 

Велика кількість робот українських авторів присвячена проблематиці 

розвитку ресторанного господарства України  - А. Ю. Парфіненко, О. В. 

Євтушенко, І.М. Шамара, Г. В. Довгаль, Н. І. Данько, П. О. Подлепіна. 

Заклад ресторанного господарства – це організаційно-структурна 

одиниця у сфері ресторанного господарства, яка здійснює виробничо-

торговельну діяльність: виробляє і (або) доготовляє, продає та організовує 

споживання продукції власного виробництва й закупних товарів, а також 

надає послуги з організації дозвілля споживачів. Ресторанне господарство як 

специфічна галузь включає в себе підприємства різних форм власності, 

об'єднані за характером перероблюваної сиро+ вини і продукції, що 

випускається, за організацією виробництва і формами обслуговування 

населення, за послуги, що надаються. Місія підприємств ресторанного 

господарства полягає в задоволенні потреб населення в організа+ ції 

харчування та дозвілля допомогою вироблених і покупних продукції та 

послуг. 

Ресторанний ринок –один із найбільш динамічних ринків в Україні. Він 

надзвичайно чутливий до економічної ситуації, коливань курсу валют та 

соціальних чинників. Обсяг усього українського ресторанного ринку 

аналітики оцінюють у 30 млрд. грн. За даними дослідницької компанії Nielsen, 

у шести найбільших містах України (Києві, Львові, Одесі, Харкові, Запоріжжі 

та Дніпрі) функціонувало близько 10 тис. підприємств у сфері харчування. З 

 

МЕРЕЖА ЗАКЛАДІВ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

УКРАЇНИ ТА ЇЇ РОЗМІЩЕННЯ 

Яковець Я.С., здобувач вищої освіти, 
Миколаївський національний аграрний університет 

 



283 

 

в 2,5 рази випереджає Харків та Одесу, більш ніж у чотири рази –Дніпро 

імайже в 10 разів –Запоріжжя. Цікаво, що Львів, якийвуважається одним із 

центрів гастротуризму в Україні, також значно відстає від столиці. 

Серед головних причин, що гальмують розвиток об’єктів ресторанного 

господарства виокремлюють такі: загальний економічний спад у країні та 

військові дії в зоні АТО впливають на зниження попиту на ресторанні послуги, 

погіршення показників фінансової стійкості та операційної діяльності об’єктів 

ресторанного господарства; недосконалість законодавства і нормативно-

правового поля України для ведення ресторанного бізнесу; високий рівень 

фінансового ризику і корумпованості в Україні, що не сприяє залученню 

світових брендів ресторанного бізнесу; зменшення чисельності контингенту 

потенційних споживачів унаслідок змін у чисельності та структурі населення 

країни, пришвидшення темпів росту виїзних турпотоків; відсутність 

практичного досвіду антикризового управління у керівників об’єктів 

ресторанного господарства, що призводить до зменшення кількості фінансово 

спроможних підприємств, які вдаються до реалізації стратегії скорочення або 

ліквідації діяльності взагалі;високі ставки орендної плати за приміщення через 

брак якісних площ негативно впливають на відкриття нових і цінову політику 

діючих об’єктів ресторанного господарства; велика кількість об’єктів 

ресторанного господарства, які функціонують на межі банкрутства внаслідок 

зростання цін постачальників продуктів, затримки платежів і збільшення 

кредиторської заборгованості, що негативно позначається на ритмічності 

виробництва, тощо 

Основною перешкодою для розвиткуресторанного бізнесу України в 

умовах посилення глобалізацій них процесів є недостатній розвиток індустрії 

на умовахфранчайзингу. Недостатнє визнання прав інтелектуальної власності 

призводить до того, що більшість іноземних мереж ресторанів швидкого 

них найбільша частка припадала на заклади типу кафе і ресторанів –46%, 

категорії Fast Food дещо менше –40%, частка барів, пабів танічних 

клубівнайнижча –14%. У розрізі міст найбільшу кількість об’єктів 

громадського харчування представлено в Києві, якийза цим показником майже 
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складну систему оподатковування. Кожного року в Україні з’являються нові 

форми та види громадського харчування, від фастфудів до високо елітних 

ресторанів. Але питання розвитку сфери ресторанного господарства, його 

темпів, та динаміки росту, попиту з боку споживачів в кон+ тексті їх 

уподобань залишаються актуальними. Безумовно, ринок ресторанних послуг 

України має величезний потенціал і перспективи розвитку, а перейняття 

зарубіжного досвіду, в свою чергу, сприятиме становленню 

високорозвиненого ресторанного господарства в нашій країні, що буде 

об'єднувати у собі як міжнародні, так і національні риси. 
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обслуговування не поспішають приходити в Україну. Також основними 

недоліками є відсутність не лише законодавства в галузі франчайзингу, а й 

незадовільного загального ділового клімату, включаючи бюрократію та 


