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Досліджено ринок ресторанного господар-
ства, динаміку змін чисельності закладів 
ресторанного господарства за типами в 
період 2013–2018 pp. Виявлено тенденції 
розвитку підприємств ресторанного госпо-
дарства, динаміку стану етногастрономіч-
них напрямів ресторанних послуг в Україні. 
Визначено напрями та роль закладів ресто-
ранного господарства в розвитку гастро-
номічного туризму в Україні. Аналіз ринку 
показує, що за останні п’ять років збільши-
лася частка ресторанів та кафе (на 9,1% 
та 10,7% відповідно), стрімко знизилася 
частка фаст-фудів (на 19,9%), частка барів 
залишилася на тому ж рівні. Зростання кіль-
кості ресторанів пов’язано з тим, що вони 
відкриваються уніфікованого напряму та 
розраховані на демократичні ціни, набуваючи 
популярності у середньостатистичних від-
відувачів. Зменшення ж кількості фаст-фудів 
пов’язано передусім із популяризацією здо-
рового харчування та пришвидшеним серві-
сом у ресторанах та кафе. Аналіз етнога-
строномічного напряму ринку ресторанного 
господарства показує, що збільшується 
кількість азійських, американських та скан-
динавських кухонь, які не були раніше поши-
рені. Зменшується кількість ресторанів 
французької (на 17%) та японської (на 2,9%) 
кухонь у зв’язку зі зменшенням їхньої попу-
лярності. На жаль, кількість закладів ресто-
ранного господарства, що представляють 
українську кухню, зменшилася на 22,8%, що 
є негативним для розвитку національного 
гастрономічного туризму.
Ключові слова: ресторанне господарство, 
динаміка, кулінарна етнологія, гастрономія, 
гастрономічний туризм, етногастрономіч-
ний розвиток, розвиток, ресторанні мережі, 
кон’юнктура, ресторанний бізнес, напрями 
ресторанного бізнесу. 

Исследованы рынок ресторанного хозяй-
ства, динамика изменений численности 

заведений ресторанного хозяйства по 
типам за период 2013–2018 гг. Выявлены 
тенденции развития предприятий ресто-
ранного хозяйства, динамика состояния 
этногастрономических направлений ресто-
ранных услуг в Украине. Определены направ-
ления и роль учреждений ресторанного 
хозяйства в развитии гастрономического 
туризма в Украине. Анализ рынка показы-
вает, что за последние пять лет увели-
чилась доля ресторанов и кафе (на 9,1%  
и 10,7% соответственно), стремительно 
снизилась доля фаст-фудов (на 19,9%), 
доля баров осталась на том же уровне. 
Рост количества ресторанов связан с тем, 
что они открываются унифицированного 
направления и рассчитаны на демокра-
тичные цены, приобретая популярность 
у среднестатистических посетителей. 
Уменьшение же количества фаст-фудов 
связано прежде всего с популяризацией 
здорового питания и ускоренным сервисом 
в ресторанах и кафе. Анализ этногастро-
номического направления рынка ресторан-
ного хозяйства показывает, что увеличива-
ется количество азиатских, американских 
и скандинавских кухонь, которые не были 
ранее распространены. Уменьшается коли-
чество ресторанов французской (на 17%)  
и японской (на 2,9%) кухонь в связи с умень-
шением их популярности. К сожалению, 
количество заведений ресторанного хозяй-
ства, которые представляют украинскую 
кухню, уменьшилось на 22,8%, что является 
негативным для развития национального 
гастрономического туризма.
Ключевые слова: ресторанное хозяйство, 
динамика, кулинарная этнология, гастро-
номия, гастрономический туризм, этно-
гастрономическое развитие, развитие, 
ресторанные сети, конъюнктура, ресто-
ранный бизнес, направления ресторанного 
бизнеса.

The market of the restaurant industry and the dynamics of changes in the number of restaurants by type in the period 2013–2018 years are analyzed. The 
tendencies of the restaurant industry and dynamics of the status of ethnogastronomic trends in Ukraine restaurant service are revealed. The tendency of 
development and role of the restaurant industry in the development of gastronomic tourism of Ukraine are determined. The purpose of the article was to 
analyze the market of restaurant industry and determine the dynamics of changes in the number of restaurants by type in the period of 2013–2018 years. 
The author is faced with the task to identify the trends of the restaurant industry and to analyze the dynamics of the ethnic dietary requirement of restaurants 
in Ukraine. External and internal factors of the economic development of Ukraine are changing over the last five years. Therefore it’s relevant to analyze 
how these changes are influenced on the current state of the restaurant industry in Ukraine. Promoting of healthy food and faster service in restaurants and 
cafes will have a significant effect on the 19.9% decrease in the number of fast foods. Changes in the Ukrainian Law which concerns sales and consumption 
of alcoholic beverages did not affect to the part of bars in the restaurant market. Market analysis shows that in the last 5 years the part of restaurants and 
cafes is increased (by 9.1 and 10.7% respectively), the part of fast food is decreased by 19.9%, the part of bars is remained at the same level. The growth 
in the number of restaurants is due to the fact that they are developed in unified way with democratic prices, gaining popularity among the average visitors. 
The decrease in the number of fast foods is due to the promotion of healthy food and quick service in restaurants and cafes. The analysis of the ethno-
gastronomic trends of the restaurant market shows that there are an increasing number of Asian, American and Scandinavian cuisines that have not been 
previously represented. The number of French restaurants is reduced by 17% and Japanese restaurants is by 2.9% due to decreasing in their popularity. 
Unfortunately, the number of Ukrainian cuisine restaurants has decreased by 22.8%, which is negative for the development of national gastronomic tourism.
Key words: restaurant economy, dynamics, culinary ethnology, gastronomy, gastronomic tourism, ethnogastronomic trend, development, restaurant net-
works, business conditions, restaurant business, directions of restaurant business.

Постановка проблеми. До кризи, яка почалася 
після 2013 р., ринок ресторанного господарства 
активно розвивався, постійно збільшувалася кількість 
відкритих закладів, з’являлися нові типи та гастроно-

мічні напрями [12]. Проте за останні п’ять років зміни-
лися зовнішні та внутрішні чинники розвитку економіки 
України, тому доцільно дослідити, як вплинули ці зміни 
на сучасний стан ресторанного господарства в країни.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Концептуальним засадам розвитку ресторан-
ного бізнесу присвячено праці В.В. Архипова, 
Н.А. Ахмедова, В.В. Бродіної, Дж.Т. Боуена, 
О.М. Григоренка, К. Егертона-Томаса, П.Б. Карпу-
шенко, В.С. Найдюк, С.М. Неіленка, М.І. Пересіч-
ного, Г.Т. П’ятницької, В.А. Русавської, Я.М. Сала, 
Дж.М. Стефанеллі та ін. Проте перманентність 
інноваційних змін актуалізує потребу безперерв-
ності в проведенні їх аналізу та оцінюванні впливу 
на розвиток ресторанного господарства в Україні 
[1; 5; 14; 15].

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
ринку ресторанного господарства та визначення 
динаміки змін кількості закладів ресторанного 
господарства за типами в період 2013–2018 pp. 
Перед автором стоїть завдання виявити тенден-
ції розвитку підприємств ресторанного господар-
ства та проаналізувати динаміку стану етнологіч-
них гастрономічних напрямів ресторанних послуг  
в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналізуючи структуру ринку ресторанного біз-
несу в Україні за 2018 р., можна виділити, що у 
цілому кількість закладів ресторанного господар-
ства становить 10 994 од., що на 5 050 закладів 
менше, ніж у 2013 р. [12]. Це пов’язано з част-
ковою окупацією території України, адже в інших 
регіонах країни продовжують з’являтися нові 
заклади ресторанного господарства. Актуаль-
ним є аналіз структури ринку закладів ресторан-
ного господарства за типами. Дослідженнями за 
2013–2018 рр. встановлено, що кількість ресто-
ранів збільшилась на 551 заклад (9,1%), кількість 
кафе зросла на 10,7%. Зростання кількості рес-
торанів пов’язано з тим, що вони відкриваються 
уніфікованого напряму та розраховані на демо-
кратичні ціни, набуваючи популярності у серед-
ньостатистичних відвідувачів.

Популяризація здорового харчування та при-
швидшений сервіс у ресторанах та кафе впли-
нули на істотне зменшення кількості фаст-фудів –  
на 19,9%. Зміни в законодавстві України у сфері 
продажу та споживання алкогольних напоїв не 
вплинули на частку барів на ринку ресторанного 
господарства (рис. 1).

Варто наголосити, що з початку ринкової пере-
будови в Україні послуги ресторанного господар-
ства стали надавати не лише підприємства – юри-
дичні особи, а й фізичні особи – підприємці, частка 
яких у загальній кількості суб’єктів господарю-
вання РГ України продовжувала зростати навіть в 
останні кризові роки [6].

Таким чином, на 2018 р. маємо таку струк-
туру ринку ресторанного господарства України: 
переважають такі типи, як фаст-фуд та кафе, що 
пов’язано з їх ціновою політикою (рис. 2). Праг-
нення знизити рівень податкового навантаження 
спонукає на ринку послуг РГ України відкривати 
або малі за розміром підприємства, або діяти в 
статусі фізичних осіб – підприємців РГ. На користь 
останнього свідчить і те, що в умовах так званої 
турбулентності зовнішнього середовища більшість 
підприємців не бажає ризикувати й усвідомлює та 
прораховує ризики ймовірних утрат від реалізації 
невдалих проектів великих і середніх за розміром 
підприємств РГ порівняно з малими. Окрім того, 
береться до уваги й період окупності інвестицій у 
розвиток.

Найбільш динамічними у своєму розвитку є 
демократичні заклади, що мають яскраво вира-
жену спеціалізацію за кухнею, хоча переваги за 
типом кухні є досить неоднозначними в різних 
регіонах країни. Спостерігається прихильність 
споживачів навіть не до типу кухні, а до певних 
продуктів (конкретний вид риби чи м’яса, і т. п.), 
що є улюбленими, незважаючи на те, у виконанні 
якої кухні є ця страва. Тому і спостерігається ріст 

Рис. 1. Динаміка ринку ресторанного господарства України за типами закладів

 
 

1453 
2660 2266 

9665 

2004 
3005 

1558 

4427 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

ресторани кафе бари Fast food

2013 рік 2018 рік 



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

126 Випуск 38-1. 2019

частки ресторанів та кафе (на 9,1% та 10,7%  
відповідно).

Також однією з провідних тенденцій є загально-
світова тенденція до здорового способу харчування, 
екологічність уживаних продуктів. Це вплинуло на 
зменшення кількості фаст-фудів (на 19,9%), серед 
яких набули розвитку салат-бари та спеціалізовані 
азійські заклади. Як відгалуження від тенденції 
здорового способу життя є впровадження вегета-
ріанства в закладах ресторанного господарства у 
вигляді окремих розділів у меню або ж навіть ство-
рення спеціалізованих закладів для вегетаріанців.

Також порівняно з минулими роками поширення 
набуває розміщення в ресторанах так званої «від-
критої кухні», коли гості можуть на власні очі спо-
стерігати за технологічним процесом приготування 
страв. Таке впровадження має психологічну основу, 
адже за допомогою відкритості по відношенню до 
свого гостя заклад уже від самого початку налашто-

вує аудиторію на те, що продукція готується в гар-
них умовах із продуктів належної якості [3].

Останнім часом розвивається гастрономічний 
туризм і приділяється значна увага етногастроно-
мічному розвитку. За останні п’ять років відбулася 
значна трансформація у структурі кулінарних упо-
добань українців. Відповідною реакцією до цих 
змін є збільшення популярності італійської, пана-
зійської, американської, скандинавської, корей-
ської, індійської кухонь. Французька кухня в 2013 р. 
займала значно вищі рейтинги, ніж у 2018 р., тому 
тенденція її розвитку впала на 17%. Але почала 
набувати більшого поширення італійська кухня, яка 
в 2018 р. збільшила свою популярність на 12,1%. 
Кавказька кухня майже не змінила свої показники 
за останні п’ять років, похибка становить лише 
0,1% на користь 2018 р. Навіть зацікавлення укра-
їнців японською кухнею почало падати й у 2018 р. 
становить на 2,9% менше, ніж у 2013 р. (рис. 3).

Рис. 2. Структура закладів ресторанного господарства України за типами

 

 

 

18,2 % 

27,3 % 

14,2 % 

40,2 % 

Ресторани 

Кафе 

Бари 

Fast food

Рис. 3. Динаміка закладів ресторанного господарства  
в Україні відповідно до етногастрономічного напряму

 

 
 

36,8 % 

21 % 

7,9 % 7,9 % 7,9 % 

18,5 % 
15 % 

4% 

20 % 

8 % 5 % 

48 % 

0

10

20

30

40

50

60

Українська 
кухня 

Французька 
кухня 

Італійська 
кухня 

Кавказька 
кухня 

Японська 
кухня 

Інші кухні 

2013 рік 2018 рік 



127

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

До чинників, які впливають на етногастрономіч-
ний розвиток закладів ресторанного господарства 
в Україні, належать: розвиток туристичних потоків 
до України, міграція населення з азійських країн, 
розвиток внутрішнього туризму. Поширення моди 
вегетаріанства сприяє розвитку азійських закладів 
ресторанного господарства, які разом з італійською 
та американською займають найбільшу частку на 
ринку ресторанного господарства в Україні (рис. 4), 
тим самим негативно впливаючи на розвиток закла-
дів, що пропонують українську кухню, а це затримує 
розвиток національного гастрономічного туризму.

Висновки з проведеного дослідження.  
Аналіз етногастрономічного напряму ринку ресто-
ранного господарства показує, що збільшується кіль-
кість азійських, американських та скандинавських 
кухонь, які не були раніше поширені. Зменшується 
кількість ресторанів французької (на 17%) та япон-
ської (на 2,9%) кухонь у зв’язку зі зменшенням їхньої 
популярності. На жаль, кількість закладів ресторан-
ного господарства, що представляють українську 
кухню, зменшилася на 22,8%, що є негативним для 
розвитку національного гастрономічного туризму.
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