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Кучечук Л. В., Подлепіна П. О. Аналіз сучасного стану ресторанного господарства України та перспективи  
його розвитку в умовах пандемії СOVID-19

Метою даної статті є аналіз сучасного стану ресторанного господарства України та визначення перспектив його розвитку в умовах пандемії 
СOVID-19. У даному дослідженні проаналізовано вплив пандемії СOVID-19 на кількісний склад вітчизняного ринку ресторанних послуг. Виявлено 
значне скорочення кількості закладів за 2020 р., а також значне зниження обсягів продажів порівняно з 2019 р. Визначено регіони за найбільшою 
кількістю закладів ресторанного бізнесу. Розглянуто видову структуру закладів вітчизняної ресторанної сфери. Проаналізовано кількісний склад 
закладів ресторанного господарства за формами підприємницької діяльності. Виявлено, що ринок ресторанного господарства України став 
однією з найбільш постраждалих галузей економіки під час пандемії СOVID-19. У результаті проведеного дослідження визначено основні перспек-
тиви розвитку ринку ресторанного господарства України в сучасних кризових умовах. Серед них виділено такі: розробка мобільних застосунків 
із широким спектром функцій і трекінг замовлення; збільшення Інтернет-продажів за рахунок упровадження таких рекламних інструментів, 
як просування власного сайту в пошуковій мережі Google та використання контекстної реклами; банерна реклама та ремаркетинг; підтримка 
сторінок у соціальних мережах і співпраця з блогерами, журналістами, критиками, лідерами думок. Також виявлено перспективні напрями розви-
тку: відкриття або вдосконалення літнього майданчику закладу, організація чітко налагодженої роботи з передачі замовлень через вікно видачі, 
наявність власної служби доставки замовлень. Зазначено, що зниження орендних ставок на приміщення під впливом пандемії та збільшення 
кількості закладів на умовах франчайзингу позитивно впливають на відновлення ринку ресторанних послуг.
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Kuchechuk L. V., Podlepina P. O. Analyzing the Current State of Ukrainian Restaurant Business and Prospects for Development  
in the Context of the COVID-19 Pandemic

The article is aimed at analyzing the current state of the restaurant economy of Ukraine and determining prospects for its development in the context of the 
COVID-19 pandemic. This study analyzes the impact of the COVID-19 pandemic on the quantitative composition of the national restaurant services market.  
A significant reduction in the number of establishments in 2020, as well as a significant decrease in sales compared to 2019, are identified. The regions with the 
biggest number of establishments engaged in restaurant business are defined. The specific structure of establishments of the domestic restaurant sphere is con-
sidered. The quantitative composition of restaurant establishments by forms of entrepreneurial activity is analyzed. It is identified that the restaurant market of 
Ukraine became one of the most affected sectors of the economy during the COVID-19 pandemic. As a result of the research, the main prospects for the develop-
ment of the restaurant economy market of Ukraine in modern crisis conditions are determined. Among them the following are allocated: development of mobile 
applications with a wide range of functions and order tracking; increasing online sales by introducing advertising tools such as promoting own website on the 
Google search network and using contextual advertising; banner advertising and remarketing; support of pages in social networks and cooperation with blog-
gers, journalists, critics, opinion leaders. Promising directions of development are also identified: opening or improving the establishment’s summer playground, 
organizing a smooth transfer of orders through the issue window, own order delivery service. It is noted that the reduction of rent rates on premises under the in-
fluence of a pandemic and an increase in the number of franchising establishments have a positive impact on the resumption of the restaurant services market.
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За останні 20 років національні економіки світу 
зіткнулися з безліччю кризових ситуацій, почи-
наючи з терористичних актів і закінчуючи сти-

хійними лихами та вірусними епідеміями. Але жодна 
з них не мала такої сили глобального негативного 
впливу, як остання пандемія СOVID-19. Через свої 
тісні комунікативні зв’язки в системі «виробництво –  
споживання» найбільш постраждали від COVID-19 
і протиепідемічних заходів галузі сфери послуг, зо-
крема ресторанне господарство. Нові ринкові умови 
трансформували вітчизняний ресторанний ринок і 
змусили всіх суб’єктів господарювання шукати мето-
ди й інструменти утримання клієнтської лояльності 
та збереження бізнесу. На жаль, значна частка за-
кладів була змушена закритися назавжди, не витри-
мавши випробування зниженням ділової активності 
та скороченням доходів. Отже, актуальність даного 
дослідження обумовлена необхідністю повного ана-
лізу впливу пандемії СOVID-19 на вітчизняну сферу 
ресторанного господарства та визначення можливих 
перспективних шляхів розвитку в сучасних умовах. 

Вагомий вклад у дослідження проблем розвитку 
вітчизняного ринку ресторанного господарства вне-
сли такі вчені, як Т. В. Шталь, О. В. Яшина, М. П. Маль- 
ська, А. А. Мазаракі, В. В. Архіпов, Г. Т. П’ятницька, 
Н. Ю. Балацька та інші. Вищеперераховані автори 
проводили дослідження теоретичних основ розвитку 
ринку ресторанного господарства; впливу фінансової 
кризи на розвиток сфери громадського харчування; 
тенденцій та перспектив розвитку української ме-
режі закладів ресторанного бізнесу. Але вплив саме 
пандемії СOVID-19 на сучасний стан української га-
лузі ресторанного господарства майже не дослідже-
ний і потребує поглибленого аналізу. 

Мета даної статті – проаналізувати сучасний 
стан ресторанного господарства України та визна-
чити перспективи його розвитку в умовах пандемії 
СOVID-19.

В Україні, починаючи з березня 2020 р., урядом 
впроваджуються безпрецедентні карантинні захо-
ди, які прямо впливають на функціонування закла-
дів громадського харчування, зокрема – періодично 
встановлюються обмеження щодо роботи кафе та 
ресторанів залежно від погіршення епідеміологіч-
ної ситуації в країні, суворість яких регламентуєть-
ся приналежністю закладів до тієї чи іншої епідемі-
ологічної зони. У даний момент Україна поділена на 
«зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони 
поширення пандемії. Відповідно до кожного рівня 
епідемічної небезпеки суб’єкти ринку ресторанних 
послуг змушені були змінювати режим роботи (на-
віть до повної заборони приймати відвідувачів) та 
форму обслуговування (організовувати дистанційну 
видачу або пряму адресну доставку), перепланувати 
зовнішній і внутрішній простір закладів громадсько-
го харчування (для виконання вимог щодо соціально 
безпечної дистанції) тощо.

Якщо раніше гравці ринку були стурбовані пи-
танням підвищення рентабельності та розширенням 
асортименту, то тепер, не отримавши від держави 
гідної підтримки в кризовий час, більшість власників 
ресторанного бізнесу розмірковують лише над втри-
манням ринкової частки. З подібним український 
ресторанний бізнес не зіштовхувався ніколи. Окрім 
того, зменшення купівельної спроможності та пове-
дінкові зміни клієнтів поставили перед ресторанним 
господарством нові виклики та стимулювали пошук 
стратегії постковідного розвитку. 

Для глибинного аналізу сучасного стану роз-
витку ресторанного господарства необхідно роз-
глянути, як змінилась кількість закладів даної сфери 
під впливом кризових умов пандемії. Для аналізу 
було використано дані Державної служби статисти-
ки України та Державного інфо-сервісу Start Business 
Challenge [1; 2], кількість юридичних осіб і фізичних 
осіб – підприємців, що не перебувають у процесі при-
пинення, за видами економічної діяльності: 56.10 – 
Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного 
харчування (КВЕД-2010). Динаміку змін кількості за-
кладів ресторанного бізнесу наведено на рис. 1. 

Як видно з рис. 1, кризові умови пандемії не-
гативно вплинули на кількість вітчизняних закладів 
ресторанного господарства. Так, у 2019 р. їх кількість 
становила 48 398, а у 2020 р. – 41 139 закладів. Тобто, 
7 259 закладів перестали існувати, а це складає 15% 
від показнику 2019 р. і навіть нижче рівня 2018 р.  
Загальна динаміка кількості закладів ресторанного 
господарства України, починаючи з 2012 р. до 2014 р. 
мала позитивний характер, а потім, у зв’язку с неста-
більною політичною та економічною ситуацією, дещо 
втратила темпи зростання, але в період 2014–2017 рр.  
залишалася приблизно на одному рівні – близько  
38 тис. закладів. У 2018 р. кількість закладів збільши-
лася майже до 42 тис., а 2019 р. мав найбільші темпи 
приросту (7 тис. закладів) [1; 2]. Тобто, можна зроби-
ти висновок, що пандемія СOVID-19 внесла значні 
корективи в кількісний склад ресторанного госпо-
дарства України. 

Розглянемо також втрати ринку за обсягами про-
дажів. Для аналізу використаємо матеріали від 
консалтингової компанії СІД-Консалтинг груп. 

За результатами кризового та проблемного для всієї 
сфери гостинності 2020 р., обсяг ринку громадського 
харчування склав приблизно 18,6 млрд грн, або близь-
ко 674,8 млн дол. США. Даний показник практично 
приблизно на 48% нижче торгових показників ресто-
ранної індустрії за 2019 р. і показав скорочення об-
сягу ресторанного ринку більше, ніж на 17 млрд грн.  
Найбільші втрати у 2020 р. були понесені закладами 
в першому та другому кварталах, протягом яких об-
сяг ринку стрімко скорочувався на понад 40% що-
кварталу порівняно з попереднім періодом: більше 
48% в першому кварталі та більше 42% – у другому. 
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Рис. 1. Динаміка кількості закладів ресторанного господарства України за період 2010–2020 рр. 
Примітка: без урахування тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим.

Джерело: складено за даними [1; 2].

Ситуація дещо стабілізувалася після ослаблення ка-
рантинних обмежень, що дало майже 94% зростання 
торгових надходжень за третій квартал і незначне 
скорочення на рівні трохи більше 2% у четвертому 
кварталі 2020 р. [3].

На 2020 р. найбільша кількість закладів ресто-
ранного господарства зосереджена в таких регіонах: 
 м. Київ і Київська область (10 705);
 Одеська область (3 622);
 Львівська область (3 506);
 Харківська область (2 999);
 Дніпропетровська область (2 977);
 Закарпатська область (2 655);
 Донецька область (2 390) [2].

Тобто, у цих 7 вищезазначених регіонах Украї-
ни зосереджено 28 854 закладів ресторанного госпо-
дарства, що складає 70% від всієї їх кількості в країні. 
Таким чином, більшість закладів розташована у сто-
лиці, а також у областях з найбільшою кількістю на-
селення та в регіонах з великою туристичною прива-
бливістю. Дані регіони були лідерами і в минулі роки, 
тобто, пандемія СOVID-19 суттєво не вплинула на 
територіальну концентрацію закладів ресторанного 
господарства в Україні.

Далі розглянемо видову структуру закладів ві-
тчизняної ресторанної сфери (рис. 2). Як видно з рис. 2,  
у структурі закладів ресторанного бізнесу 52% займа-
ють ресторани, кафе та бари, майже 20% ринку пред-
ставлені закладами швидкого харчування, 16% – за-
клади з надання кейтерингових послуг, 7% – паби та 
нічні клуби, 3% – заклади харчування при готелях і 2% –  
заклади харчування при АЗС [4, с. 204]. Якщо роз-
глянути цю структуру з точку зору впливу пандемії 

СOVID-19, то у відносно більш сприятливих умовах 
залишився сегмент продажу їжі на вулиці – бізнес 
набагато компактніший і більш мобільний, а тому 
і гнучкіший за класичні ресторанні заклади. Street-
food підприємцям набагато простіше відреагувати на 
зміни ринку та швидко підлаштуватися під ситуацію. 

Також слід зазначити, що мова йде саме про 
«заклади ресторанного господарства», а не «підпри-
ємства ресторанного господарства», оскільки майже 
90% закладів ресторанного господарства зареєстро-
вані як фізичні особи – підприємці, і лише приблиз-
но 10% – саме як підприємства (юридичні особи).  
З початку ринкової перебудови в Україні частка фізич-
них осіб – підприємців у загальній кількості суб’єктів 
господарювання ресторанного господарства України 
практично не змінюється, навіть в останні кризові 
роки [4, с. 204].

Таким чином, ринок ресторанного господар-
ства України на сучасному етапі знаходиться 
у кризовому стані та зазнав суттєвого скоро-

чення кількості закладів і значного зниження обсягів 
продажів під впливом несприятливих умов пандемії 
СOVID-19. Головним критерієм «виживання» закла-
дів громадського харчування у 2021 р. стане гнучкість 
і здатність швидко адаптуватися до умов ринку. Най-
більш вразливими в цьому сенсі є заклади з великою 
площею, які спеціалізуються на стравах зі значним 
часом приготування, а також ті, що не в змозі органі-
зувати доставку готових блюд. Однак навіть в умовах 
кризи та економічної депресії ресторатори активі-
зували свої зусилля щодо розробки нових сучасних 
форматів організації діяльності та впровадження їх у 
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щоденну сервісну практику задля утримання та роз-
ширення клієнтської аудиторії та її лояльності [5].

Розглянемо основні перспективи розвитку рин-
ку ресторанного господарства України в сучас-
них кризових умовах. На нашу думку, головною 

тенденцією розвитку стане значне збільшення прода-
жів через мережу Інтернет. Це пояснюється тим, що 
фізичне відвідування ресторанів обмежене, клієнти 
переходять в онлайн-формат, і попит на послуги до-
ставки їжі істотно зростає, у результаті чого заклади 
змушені перейти на доставку та видачу страв на ви-
нос, щоб не закритися повністю.

 У цьому сенсі, враховуючи входження суспіль-
ства в еру цифровізації, інноваційним напрямком 
розвитку ресторанної діяльності може стати розроб-
ка універсальних мобільних застосунків із широким 
спектром можливостей для здійснення замовлення 
та його трекінгу на шляху слідування до клієнта. Такі 
інструменти ресторанного бізнесу направлені на опти-
мізацію робочих процесів, збільшення середнього чеку 
та побудову персоніфікованої маркетингової політики. 

Також усе більшої актуальності для стимулю-
вання попиту в умовах соціальної ізоляції або дис-
танціювання набуває Інтернет-реклама закладів гро-
мадського харчування. Найбільш ефективними засо-
бами Інтернет-реклами для закладів ресторанного 
господарства вважаємо такі:

1. Просування власного сайту в пошуковій ме-
режі Google та використання контекстної реклами. 
Цей вид реклами – один із найбільш ефективних, але 
й один із найбільш витратних. Тобто, далеко не всі за-
клади зможуть собі його дозволити в період макси-
мального скорочення витрат.

2. Банерна реклама. Дозволяє звертатися до 
потенційних клієнтів, коли вони переглядають улю-
блені сайти або відео на YouTube, перевіряють пошту 

в Gmail або використовують мобільні сайти та про-
грами. Це інструмент інформування цільової аудито-
рії за допомогою банерів. Суть такого типу активнос-
ті – познайомити аудиторію із закладом, сформувати 
попит, створити більш лояльне ставлення до бренду.

3. Ремаркетинг – це та ж банерна реклама, 
тільки для аудиторії, яка вже взаємодіяла із сайтом 
компанії. Реклама повинна періодично показувати-
ся тим людям, які раніше вже взаємодіяли із сайтом  
і оформили замовлення, поклали товар у кошик, 
але не замовили. Наприклад, для користувачів, які 
успішно здійснили замовлення, повторно показувати 
рекламу потрібно в період 14–21 дня – це середній 
показник появи нової потреби у клієнтів.

4. Підтримка сторінок у соціальних мережах. 
У соціальних мережах потрібно викладати цікаво 
оформлені страви із меню закладу – це завжди при-
ваблює потенційних споживачів. Найкращі світлини 
потрібно викладати в Instagram, але особливо вдалі 
можна розмістити і в інших мережах. У соціальних 
мережах необхідно робити репости, відповідати на 
записи постійних відвідувачів – все, що так чи інакше 
стосується закладу або його кухні. Це можна та по-
трібно використовувати як рекламу. Також варто від-
стежувати згадки про заклад за хештегом і геолокаці-
єю. Для закладів ресторанного господарства велике 
значення в мережі Інтернет мають відгуки на різно-
манітних сайтах, де розміщена інформація про кафе 
та ресторани, а користувачі мають змогу залишити 
свою думку. Наприклад, таким сайтом є TripAdvisor.

5. Співпраця із блогерами, журналістами, 
критиками, лідерами думок. За допомогою Інтернет-
представників можна легко пропіарити як сам за-
клад, так і певний конкурс чи акцію, з ним пов’язану. 
Ідеальний варіант – це співпраця з блогерами на по-
стійній основі в рамках стратегії просування та гра-
мотно спланованого контент-плану [6, c. 53].

Ресторани, 
кафе і бари

20%

7%

16%

3% 2%

Заклади швидкого
харчування

Паби та нічні
клуби

Заклади з надання
кейтеренгових послуг

Заклади харчування
при готелях

Заклади харчування
при АЗС

52%

Рис. 2. Структура закладів ресторанного господарства України, %
Джерело: розроблено за даними [4, с. 204].
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Підсумовуючи, можна сказати, що вищеперера-
ховані засоби Інтернет-реклами необхідно впрова-
джувати всім закладам вітчизняного ресторанного 
господарства для того, щоб залишитися на ринку та 
втримати старих і знайти нових клієнтів.

Також, на нашу думку, окрім онлайн-продажів 
потрібно приділити увагу змінам у роботі самого за-
кладу. А саме, по-перше, це наявність у кафе чи рес-
торані літнього майданчику. У тих закладів, де його 
раніше не було, але є можливість, його отримання має 
стати пріоритетним завданням. А ті заклади, які вже 
його мали, повинні зайнятися розширенням літнього 
майданчика та його всебічним удосконаленням. 

По-друге, це організація чітко налагодженої ро-
боти з передачі замовлень через вікно видачі. Під час 
карантинних обмежень – це єдиний спосіб обслуго-
вувати клієнтів, що можуть завітати до закладу. Ор-
ганізувати злагоджену роботу швидкого виконання 
замовлень з подальшою безконтактною передачею 
з кухні через вікно видачі – завдання дуже складне. 
Якщо клієнт буде довго чекати, його буде втрачено, 
адже вікно видачі – це не столик у ресторані, де три-
вале очікування – звичайна річ. Тому необхідне впро-
вадження змін у роботі кухні, зменшення часу при-
готування страв.

По-третє, наявність власної служби доставки 
замовлень. Ця умова завжди приваблює потенційних 
клієнтів, а особливо якщо вона безкоштовна від пев-
ної суми замовлення. Формати закладів, які раніше 
в принципі не працювали з доставкою (бари, паби, 
кав’ярні, заклади з караоке, кальянні), нині також бо-
рються за гостей: багато хто пропонує акції та зниж-
ки за самовивезення страв і напоїв [7]. З огляду на це 
сьогодні для збереження бізнесу на перший план ви-
носяться питання здійснення трансформацій у діяль-
ності підприємств ресторанного бізнесу, розробка та 
впровадження інноваційних рішень [8].

Ще одним перспективним напрямом розвит-
ку ресторанного бізнесу в Україні може ста-
ти франчайзинг, який є потужним каталіза-

тором зростання в ресторанному сегменті навіть під 
час кризи. Сама по собі популяризація франчайзингу 
рік за роком стрімко збільшує кількість бажаючих 
інвестувати у відкриття власного ресторану під піз-
наваним брендом. Велику кількість підприємців ціка-
вить ресторанний бізнес як перспективний напрямок 
розвитку їх ділової активності та джерело отримання 
прибутку, але в кризу більшість з них вагається за-
йматися ним самостійно та без будь-якого досвіду і 
супроводу. З кожним роком розвинені франчайзинго-
ві мережі стають більш диверсифікованими та більш 
успішними, ніж їх конкуренти. Саме тому франчай-
зинг може стати перспективним напрямом розвитку 
ресторанного бізнесу під час пандемії СOVID-19. За-
значимо, що карантин істотно змінив орендні став-
ки в Україні, змусивши орендарів знизити їх навіть 

до 20%. Отже, початківцям-рестораторам зараз буде 
простіше знайти приміщення на вигідних умовах, не 
відчуваючи за цією статтею щомісячних витрат над-
мірного навантаження. 

ВИСНОВКИ
Ринок ресторанного господарства України став 

однією з найбільш постраждалих галузей економіки 
під час пандемії СOVID-19. Кількість закладів вітчиз-
няного ресторанного бізнесу за час карантинних об-
межень скоротилася на 15% (7 тис.), а обсяги прода-
жів у 2020 р. зменшилися на 48% порівняно з 2019 р. 
Лідируючими регіонами за кількістю закладів ресто-
ранного господарства, як і до пандемії СOVID-19, за-
лишилися: Київська, Одеська, Львівська, Харківська 
та Дніпропетровська області. Серед закладів ресто-
ранного господарства найбільшу частку займають 
ресторани, кафе та бари; на другому місці – заклади 
з надання кейтерингових послуг, заклади швидкого 
харчування, заклади харчування при АЗС; найменшу 
частку займають паби та нічні клуби, а також заклади 
харчування при готелях. 90% закладів ресторанного 
господарства зареєстровані як фізичні особи – під-
приємці, а решта 10% – як юридичні особи.

Основними перспективами розвитку ринку 
ресторанного господарства України, на нашу думку, є: 
 розробка універсальних мобільних засто-

сунків з функціями попереднього замовлен-
ня, бонусної програми та трекінгу на шляху 
адресного слідування; 

 збільшення Інтернет-продажів за рахунок 
упровадження таких рекламних інструментів, 
як просування власного сайту в пошуковій 
мережі Google та використання контекстної 
реклами, банерна реклама та ремаркетинг, 
підтримка сторінок у соціальних мережах і 
співпраця із блогерами, журналістами, крити-
ками, лідерами думок; 

 удосконалення організації території рестора-
ну шляхом відкриття або вдосконалення об-
ладнання літнього майданчику закладу; 

 організація чітко налагодженої роботи з пере-
дачі замовлень через вікно видачі; 

 наявність власної служби доставки замовлень 
тощо. 

Позитивний вплив на відновлення ринку ресто-
ранних послуг може мати зниження орендних ставок 
на приміщення під впливом пандемії, а також збіль-
шення кількості закладів на умовах франчайзингу.   
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Ільченко Н. Б., Кочубей Д. В. Концепція проєктування зворотних потоків у ланцюгах постачання
У статті досліджено сутність, структуру та формування процесів управління зворотними потоками в ланцюгах постачання; визначено основ-
ні напрями та зміст зворотних потоків у логістичних системах і ланцюгах постачання; визначено поняття та зміст реверсивної логістики та 
логістики зворотних потоків. Досліджено сутність процесу управління зворотними потоками відповідно до референтної моделі бізнес-процесів у 
ланцюгах постачання SCOR. Застосування логістичного підходу до управління зворотними потоками визначило окрему сферу логістики – зворотну 
логістику. Підприємства в ланцюгу постачання повинні пропонувати споживачам ефективну послугу з управління поверненням, яка дозволяє мінімі-
зувати потенційне погіршення відносин зі споживачами для управління процесом повернення постачальнику у випадку несправних товарів, термін 
придатності яких закінчився, або надлишків запасів. Для здійснення цього процесу необхідно належним чином вивчити канали зв’язку та бізнес-про-
цеси для створення ефективної системи зворотного зв’язку в післяпродажному обслуговуванні з метою мінімізації витрат на повернення. Значна 
кількість підприємств вважають зворотні логістичні процеси негативним явищем і не зосереджуються на управлінні ними, хоча підприємства, які 
впроваджують ефективний зворотний логістичний процес, можуть отримати низку суттєвих переваг. Серед них: зменшення витрат, збільшення 
швидкості обслуговування споживачів, підтримка лояльності споживачів. Розроблена модель бізнес-процесів дозволяє структурувати завдання  
з управління зворотними потоками й отримати ефективний інструмент для реалізації SCOR-моделі управління ланцюгами постачання.
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