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Ринок ресторанних послуг є одним із найдинимічних ринків. Його розвиток 

у допандемійний період відбувався випереджаючими темпами. Відкривалися 

нові ресторани з цікавими концепціями, які біли зорієнтовані на нові формати 

обслуговування та цікаві інноваційні підходи до технологій приготування і 

дизайну страв.  

Але, як і будь-який бізнес, сучасний ресторанний бізнес в процесі розвитку 

зазнавав значних змін, що відбувалися періодично під впливом багатьох 

факторів. З самого початку розвитку на ринку ресторанних послуг періодично 

відбувалися сплески активації зумовлені проведення олімпіади у 2012 році, 

анексією АР Крим та спади активності під впливом політичних перетворень в 

економіці країни, зниження купівельної спроможності населення, поширення 

загрози COVID-19. 

Необхідно зазначити, що економічну кризу не змогли подолати ті заклади, 

що працювали на межі рентабельності та орендували приміщення. Новий 

сплеск припадає на 2018-2021 рр., але, за прогнозами професіоналів, з 2022 

року почнеться нова хвиля ліквідації створених закладів, оскільки пропозиція 

буде значно перевищувати попит [1].  

Зазначені зміни вплинули на ресторанний бізнес усіх регіонів України в 

тому числі й заклади ресторанного господарства Запорізької області про що 

свідчить дослідження динаміки кількості закладів ресторанного господарства 

наведена у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Динаміка кількості закладів ресторанного господарства Запорізької 

області за 2015-2020 роки 

Роки 

Кількість закладів ресторанного господарства, одиниць 

всього 
з них: 

фізичних осіб підприємців підприємств 

2015 2417 2222 195 

2016 2284 2115 169 

2017 1948 1752 196 

2018 1931 1720 211 

2019 2086 1871 215 

2020 2941 2562 379 
Джерело: сформовано автором за даними Державного комітету статистики України 

 

Проаналізувавши дані, варто зазначити, що більшість закладів ресторанного 

господарства Запорізької області зареєстровані як фізичні особи-підприємці 

частка яких в загальній кількості закладів ресторанного господарства становить 



у 2020 році 87 %. Аналіз забезпеченості закладами ресторанного господарства 

по Запорізькій області свідчить, що на майже 1,7 млн. осіб приходиться 2941 

закладів.  

Аналіз обсягів реалізованих послуг показав, що до 2020 року спостерігалася 

чітка тенденція до зростання даного показника, а на кінець 2020 року обсяг 

реалізованих послуг закладами ресторанного господарства стрімко знижується 

до 50811,2 тис. грн., що становить 22% обсягу реалізованих послуг у 2019 році. 

Із загального обсягу населенню було реалізовано всього 33% послуг закладів 

ресторанного господарства, що становить 16980,9 тис. грн. 

Підводячи підсумки проведеного аналізу можна стверджувати, що ринок 

ресторанних послуг Запорізької області як і країни в цілому протягом періоду 

формування і розвитку зазнавав значних змін і перетворень. Кризові періоди 

викликані нестабільною ситуацією на сході країни, трансформаційні процеси в 

економіці та карантинні обмеження пов’язані з розповсюдженням 

коронавірусної хвороби сприяли закриттю великої кількості закладів 

ресторанного господарства, які працювали на межі рентабельності. 

Сфера ресторанного бізнесу в даних умовах розвивається не рівномірно, про 

що свідчить проведений аналіз, показав, що у порівнянні даних аналізу з 

іншими областями показники по Запорізькій області не досить високі. Для 

подальшого розвитку ресторанного бізнесу регіону доцільним є залучення 

інвестицій для поліпшення матеріально-технічної бази. 

Не менш важливим аспектом є покращення конкурентних позицій, що 

передбачає всебічні структурні зміни, визначення чіткої стратегії розвитку, а 

також створення продукту який буде відповідати сучасним світовим 

стандартам. 
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