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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РИНКУ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ 

 

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. Беручи до уваги той факт, що рівень розвитку ресторанного бізнесу в економіці 

будь-якої країни виступає одним із показників рівня якості життя населення у державі в цілому, не слід забувати, що 

разом з тим створюється висока конкуренція у сфері ресторанного бізнесу, що у свою чергу стимулює активний 

розвиток даного напряму, змушує застосовувати інновації, шукати нові ніші та сегменти ринку, експериментувати 

для утримання конкурентних переваг на ринку.  

Зміни соціально-економічного середовища як зовнішнього фактору впливають на галузь ресторанного 

господарства. Однак у цьому бізнесі, незважаючи на певну нестабільність, є свої закономірності. Специфіка даного 

виду діяльності, а також недостатня вивченість тенденцій його розвитку мають вагоме практичне значення [1, с.71]. 

Різноманітні фундаментальні аспекти розвитку ресторанного господарства висвітлено в працях зарубіжних та 

вітчизняних учених, серед яких особливої уваги заслуговують наукові праці: Г. П′ятницької, С.В. Мельниченко, Л.І. 

Гірняк, В. Найдюк, М. Гінди, В.А. Гросул, Т.П. Іванової, О. Бутенко, І. Воловельської, О. Борисової та ін.  

За матеріалами фахівців [1, с.71], останні два роки (2016–2017) ресторанний ринок намагається активно 

відновитися після політичної та економічної кризи 2014–2015 рр. Загалом за цей період зникло близько 5 600 

підприємств громадського харчування. За оцінками Rest Consulting, із них близько 1 500 ресторанів закрилися, не 

витримавши кризи, а ще трохи більше 4 тис. залишилися в окупованому Криму та зоні АТО. Обсяг усього 

українського ресторанного ринку аналітики оцінюють у 30 млрд. грн. А за кількістю закладів (понад 15 тис.) він уже 

досягнув показників докризового 2013 р. (не враховуючи закладів у Криму та зону АТО).  

За даними дослідницької компанії Nielsen, на вересень 2017 р. у шести найбільших містах України (Києві, 

Львові, Одесі, Харкові, Запоріжжі та Дніпрі) функціонувало 10 994 підприємства у сфері харчування.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Кількість закладів ресторанного господарства у Києві, Львові, Одесі, Харкові, Запоріжжі та Дніпрі (станом на 

2017 рік) [2] 

  

З них найбільша частка припадала на заклади типу кафе і ресторанів – 46% (5 009 од.). Закладів у категорії Fast 

Food дещо менше – 40% (4 427 од.), частка барів, пабів та нічних клубів найнижча – 14% (1 558 од.) [1, с.71]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Кількість закладів ресторанного господарства у Києві, Львові, Одесі, Харкові, Запоріжжі та Дніпрі за 

видами [2] 

 

Дещо іншу динаміку демонструють статистичні дані Державної служби статистики України. За її даними, 

станом на 1 листопада 2017 р. в Україні налічувалося 7 466 активно діючих підприємств тимчасового розміщення й 

організації харчування (без фізичних осіб – підприємців) [1, с.73].  
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Таблиця 1  

Кількість діючих підприємств тимчасового розміщення й організації харчування  станом на 1 листопада кожного 

року 

Область   2013 2014 2015 2016 2017 

Одеська 920 821 782 655 748 

Київська 479 435 442 409 439 

Дніпропетровська 495 436 431 365 409 

Львівська 877 845 806 646 723 

Харківська 622 582 551 423 459 

Запорізька 390 378 369 335 368 

м.Київ 1 955 1840 1799 1556 1819 

Всього в Україні 10 441 8565 7926 6703 7466 

Джерело: [3] 

 

Найбільша кількість активно діючих підприємств тимчасового розміщення й організації харчування 

розташована в Одеській та Львівській областях – 748 та 723 відповідно. Динаміка зміни кількості підприємств у цих 

областях протягом 2013–2017 рр. є ідентичною із загальноукраїнською. Однак темпи зростання кількості 

підприємств в Одеській області (на 14,1%) є дещо вищими, ніж у Львівській (на 11,9%). Частка закладів тимчасового 

розміщення й організації харчування у Запоріжжі, Дніпрі та Харкові є значно меншою. Як свідчать статистичні дані, 

пікове падіння чисельності закладів унаслідок кризи спостерігалося у 2016 р. – на 35,8% порівняно з докризовим 

періодом. І лише дані 2017 р. демонструють позитивну динаміку – зростання чисельності закладів на 763 од. (11,4%) 

[1, с.73]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Графічне зображення кількості діючих підприємств тимчасового розміщення й організації харчування  

станом на 1 листопада кожного року [1] 

Узагальнемо також перспективні тенденції розвитку сфери в подальшому: 

- розвиток національних кухонь (українська, грузинська, східна, європейська); 

- поширення підприємств, що пропонують крафтові страви (пиво, сири, йогурти, кава і т.д.); 

-  втілення здорового способу харчування; 

-  приготування страв у присутності замовника, з фермерських продуктів; 

-  приготування низькокалорійних страв; 

-  використання низькотемпературних режимів; 

- відкриття закладів харчування у форматі casual, своєрідних закладів фабрик та ринків. 

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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