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Перехід України до трансформаційної економіки супроводжується змінами в 

діяльності всіх господарюючих суб'єктів споживчого ринку, у тому числі, в 

ресторанному господарстві, зміцненням фінансової самостійності підприємств, 

вдосконаленням методів господарювання. Діяльність підприємств ресторанного 

господарства сприяє вирішенню як економічних, так і соціальних завдань щодо 

задоволення потреб населення в організації позадомашнього харчування та дозвілля. 

Трансформаційні перетворення в економіці України створили умови для розвитку 

конкуренції у сфері ресторанного господарства, зміни структури та характеру послуг, 

пропонованих населенню, підвищили роль підприємств ресторанного господарства у 

розвитку економіки країни та задоволенні індивідуальних потреб людини і, нарешті, 

зумовили підвищення якості життя населення, його добробуту.  

Перманентна економічна криза у ресторанному господарстві України, що 

проявляється у збитковій діяльності та зниженні показників забезпеченості населення 

послугами харчування і дозвілля, кількості найнятих працівників та величини 

надходжень до бюджету свідчить про необхідність визначення макроекономічних 

факторів неефективної діяльності та удосконалення регуляторних механізмів 

підвищення соціально-економічної ефективності ресторанного господарства на макро- 

та мезорівнях. 

Ресторанне господарство, або діяльність з забезпечення стравами та напоями у 

сьогоднішніх умовах господарювання є динамічним широко розповсюдженим видом 

економічної діяльності, що безупинно збільшується в кількості суб’єктів 

господарювання та якості видів і проявів організації діяльності. Ресторанний бізнес – 

це вид економічної діяльності з виконання соціального замовлення у вигляді послуг з 

найбільш повного задоволення потреб харчування різних соціальних груп населення з 

метою реалізації місії підприємства щодо стійкого розвитку в матеріальній і 

нематеріальній формі, регулювання грошових потоків, фінансового забезпечення, у 

відтворенні робочої сили на основі узгодження інтересів усіх ринкових суб’єктів [1, с. 

598]. Також можна трактувати, що ресторанний бізнес – це різновид комерційної 

діяльності в сфері ресторанного господарства, що спрямований на отримання прибутку 

шляхом надавання послуг відносно задоволення потреб споживачів у харчуванні з 

організуванням дозвілля або без нього. 

Варто підкреслити, що ресторанне господарство є складовою соціально-

економічної системи, та частиною соціально-споживчої інфраструктури сфери послуг. 

Наряду з іншими сферами економічної діяльності, ресторанне господарство бере участь 

в процесі створення валового доходу країни, підвищення добробуту громадян, 

забезпечення їх потреб у харчуванні та відпочинку, тобто виконує соціально-

економічну функцію. Соціальна функція ресторанного господарства полягає у 

спроможності забезпечення закладами якісного харчування, відпочинку, відновлення 

сил для продуктивної праці населення, наданні місць для праці та можливості 

здійснювати підприємницьку діяльність. Економічна функція ресторанного 
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господарства виконується через формування частини ВВП держави, наповнення 

бюджету за рахунок податкових надходжень. 

Ресторанне господарство об’єднує підприємства, які одночасно виконують 

функцію виробництва їжі (харчове виробництво), продажу їжі (торгівлі), організації 

споживання їжі (організація дозвілля). Ресторанне господарство є складовою 

соціально-споживацького комплексу соціальної інфраструктури національної 

економіки країни, призначенням якої у суспільному поділі праці є задоволення потреб 

населення у соціально-культурних і соціально-споживацьких послугах. Економіка 

країни – це полісистемне утворення, що має складну структуру, яку можна вивчати з 

різних позицій, у різних аспектах залежно від критерію, покладеного в основу 

дослідження її будови. 

Тому ефективність діяльності країни у цілому залежить від якості 

функціонування всіх її складових. Володіння ресторанним бізнесом надає власникам 

засоби існування і добробуту його та його родини, що виконує соціальну функцію 

формування середнього класу населення, що займається підприємницькою діяльністю. 

У той же час, широка мережа закладів ресторанного господарства створює робочі місця 

для молоді, надаючи їм кошти для існування. Споживач продукції і послуг 

ресторанного господарства отримує ефект через можливість відпочинку і харчування за 

межами дому, відновлення сил людини для плідної життєдіяльності. 

На відміну від виробничих підприємств, у більшості випадків, продукція 

ресторанного господарства споживається на місці. Проте, якість взаємодії країни з 

міжнародним середовищем впливає на ресторанне господарство опосередковано, через 

закупівлі імпортної сировини на потреби підприємств ресторанного господарства, 

впровадження досвіду інших країн у розвитку ресторанного бізнесу. Оскільки 

ресторанне господарство надає платні послуги, то воно тісно пов'язане з розвитком 

всієї економіки держави і з вирішенням важливих соціальних проблем. Як суб'єкти 

економічної діяльності заклади ресторанного господарства сприяють збереженню 

здоров'я людей, зростанню продуктивності праці, підвищенню якості навчання шляхом 

економічного використання харчових ресурсів, зменшення часу на приготування їжі в 

домашніх умовах. Отже, метою ресторанного господарства є повне задоволення 

постійно зростаючих матеріальних та духовних потреб населення, що може 

здійснюватися через створення унікальних умов харчування, з широкою 

номенклатурою послуг. Зокрема таких як: послуги сомельє, гастрономічні шоу, 

урочиста презентація страв, бар-шоу, рибалка та кулінарне приготування у присутності 

гостя, караоке, знижки постійним клієнтам, виїзний кейтеринг з організацією дозвілля 

та широким спектром різноманітних послуг [2, с. 149]. 

Розвиток ресторанного господарства, у першу чергу, має соціальне призначення 

задоволення потреб клієнтів у харчуванні. Платна основа послуг створює економічні 

результати, що вимагає від цих підприємств дотримання вимог ведення 

підприємницької діяльності в частині забезпечення відносин із державними органами 

[3, с. 42]. 
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