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АНОТАЦІЯ 
Магістерська кваліфікаційна робота на тему «Державне регулювання розвитку  

ресторанного господарства» 
Атакішілі Лачіна 

 
Актуальність теми. На сучасному етапі ресторанне господарство є однією з 

найприбутковіших сфер здійснення економічної діяльності у світі, однак така діяльність є 
також однією з найризикованіших. Слід зазначити, що не існує еталонної моделі ведення 
ресторанного бізнесу, і хоча історично це одна з найдавніших сфер діяльності, вона є 
достатньо інноваційною. Ресторанний бізнес відрізняється від всіх інших видів бізнесу. 
Це підприємство, яке поєднує в собі традиції, механізми управління і досвід, 
філософію і економіку, а також психологію.  

Мета і задачі дослідження. Мета магістерської – проаналізувати сучасний стан, 
перспективи та тенденції розвитку ресторанного господарства, розглянути питання 
державного регулювання розвитку ресторанного господарства.  

Досягнення визначеної мети зумовило необхідність послідовного розв’язання таких 
завдань: 

- проаналізувати сучасний стан, перспективи та тенденції розвитку ресторанного 
господарства; 

- розглянути питання державного регулювання розвитку ресторанного 
господарства України; 

-  розглянути питання державного регулювання розвитку ресторанного 
господарства Азербайджану. 

Об’єктом дослідження є механізми державного регулювання розвитку 
ресторанного господарства.  

Предмет дослідження – сукупність теоретичних та практичних аспектів 
державного регулювання розвитку ресторанного господарства. 

Методи дослідження. Теоретичною та методичною основою дослідження є 
системний підхід до вивчення питань державного регулювання розвитку ресторанного 
господарства.  

Інформаційно-довідковою базою дослідження є наукові праці вітчизняних і 
зарубіжних вчених з державного регулювання розвитку ресторанного господарства, 
періодичні видання, Інтернет - ресурси, результати особистих спостережень автора. 

Результати, їх новизна, теоретичне та практичне значення. У магістерській 
роботі проаналізовано сучасний стан, перспективи та тенденції розвитку ресторанного 
господарства, розглянуті питання державного регулювання розвитку ресторанного 
господарства України та Азербайджану. 

Рекомендації щодо використання результатів роботи з зазначенням галузі 
застосування. Сформульовані та обґрунтовані положення та рекомендації є підґрунтям 
для розв’язання теоретичних та практичних проблем державного регулювання розвитку 
ресторанного господарства .  

Структура і обсяг роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 
списку використаних джерел. Повний обсяг тексту магістерської роботи – 108 сторінок,  
таблиць – 5, рисунків – 11. 

Перелік ключових слів: ресторан, ресторанне господарство, державне 
регулювання, розвиток. 

 
 
 
 
 
 



 

ANNOTATION 
Master's degree qualifying work on a theme of «State regulation of development 

restaurant business» 
Atakishili Lachin 

 
Actuality of theme. At the present stage, the restaurant industry is one of the most 

profitable areas of economic activity in the world, but it is also one of the most risky. It should 
be noted that there is no reference model for running a restaurant business, and although 
historically it is one of the oldest areas of activity, it is quite innovative. The restaurant business 
is different from all other types of business. It is an enterprise that combines traditions, 
management mechanisms and experience, philosophy and economics, as well as psychology. 

Aim and research tasks. The purpose of the master's degree is to analyze the current 
state, prospects and tendencies of the restaurant industry development, to consider the issues of 
state regulation of the restaurant industry development. 

The achievement of the stated goal necessitated the consistent solution of the following 
tasks: 

- analyze the current state, prospects and trends of the restaurant industry; 
- to consider the issues of state regulation of the development of the restaurant economy 

of Ukraine; 
- to consider the issues of state regulation of the development of the restaurant economy 

of Azerbaijan. 
A research object there are mechanisms of state regulation of the development of the 

restaurant industry. 
The article of research is set of theoretical and practical aspects of state regulation of 

restaurant industry development. 
Research methods. The theoretical and methodological basis of the research is a 

systematic approach to the study of the state regulation of the development of the restaurant 
industry. 

Information and reference base of the research are scientific works of national and 
foreign scientists on the state regulation of the restaurant industry development, periodicals, 
Internet resources, the results of the author's personal observations. 

Results, their novelty, theoretical and practical value. The master's thesis analyzes the 
current state, prospects and tendencies of the development of the restaurant industry, discusses 
issues of state regulation of the development of the restaurant industry of Ukraine and 
Azerbaijan. 

Recommendations are in relation to drawing on the results of work with pointing of 
industry of application. Formulated and substantiated provisions and recommendations are the 
basis for solving theoretical and practical problems of state regulation of restaurant business 
development. 

Structure and volume of work. Work consists of entry, three divisions, conclusions, list 
of the used sources. A complete volume of text of master's degree work is 108 pages,  tables - 5, 
pictures - 11. 

Key words: restaurant, restaurant business, government regulation, development. 
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ВСТУП 

 

На сучасному етапі ресторанне господарство є однією з 

найприбутковіших сфер здійснення економічної діяльності у світі, однак така 

діяльність є також однією з найризикованіших. Слід зазначити, що не існує 

еталонної моделі ведення ресторанного бізнесу, і хоча історично це одна з 

найдавніших сфер діяльності, вона є достатньо інноваційною. 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. 

Ресторанний бізнес відрізняється від всіх інших видів бізнесу. Це 

підприємство, яке поєднує в собі традиції, механізми управління і досвід, 

філософію і економіку, а також психологію.  

Питання ефективності ресторанного господарства вивчаються багатьма 

сучасними науковцями. Найбільш відомі з них О. Аветисова, В. Антонова, 

О. Борисова, А. Мазаракі, М. Науменко, Г. П'ятницька, І. Скавронська, С. 

Ткачьова, Т. Шталь, Л. Іванова, О. Музика, О. Яшина, П. Круш, С. 

Тульчинська, а державне регулювання у ресторанному господарстві України 

було предметом розгляду в працях В. Антонової і Г. П'ятницької. Механізми 

державного регулювання у господарській і підприємницькій діяльності 

широко досліджують Б. Буркинський, А. Бутенко, О. Глущенко, О. 

Балабенко, В. Захарченко, І. Колупаєва, П. Курмаєв, С. Кулік, В. Лисюк, В. 

Ляшенко, М. Погрібняк, І. Соколи, С. Філиппова, С. Харічков, Ю. Швець, Н. 

Шлафман. 

Мета і задачі дослідження. Мета магістерської – проаналізувати 

сучасний стан, перспективи та тенденції розвитку ресторанного 

господарства, розглянути питання державного регулювання розвитку 

ресторанного господарства.  



 

Досягнення визначеної мети зумовило необхідність послідовного 

розв’язання таких завдань: 

- проаналізувати сучасний стан, перспективи та тенденції розвитку 

ресторанного господарства; 

- розглянути питання державного регулювання розвитку ресторанного 

господарства України; 

-  розглянути питання державного регулювання розвитку ресторанного 

господарства Азербайджану. 

Об’єктом дослідження є механізми державного регулювання розвитку 

ресторанного господарства.  

Предмет дослідження – сукупність теоретичних та практичних 

аспектів державного регулювання розвитку ресторанного господарства. 

Методи дослідження. Теоретичною та методичною основою 

дослідження є системний підхід до вивчення питань державного 

регулювання розвитку ресторанного господарства.  

Інформаційно-довідковою базою дослідження є наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних вчених з державного регулювання розвитку 

ресторанного господарства, періодичні видання, Інтернет - ресурси, 

результати особистих спостережень автора. 

Результати, їх новизна, теоретичне та практичне значення. У 

магістерській роботі проаналізовано сучасний стан, перспективи та тенденції 

розвитку ресторанного господарства, розглянуті питання державного 

регулювання розвитку ресторанного господарства України та Азербайджану. 

Рекомендації щодо використання результатів роботи з зазначенням 

галузі застосування. Сформульовані та обґрунтовані положення та 

рекомендації є підґрунтям для розв’язання теоретичних та практичних 

проблем державного регулювання розвитку ресторанного господарства .  

 

 

 



 

ВИСНОВКИ 

 

1. Ресторанний бізнес завжди буде займати одне з провідних місць в 

житті сучасного суспільства, так як люди завжди будуть відчувати потреба в 

їжі. Але сьогодні від ресторанів вимагають не тільки «хліба», а й «видовищ». 

Слід зазначити, що на сьогоднішній день українські ресторатори з 

успіхом виконують ці вимоги. Однак, при всіх своїх позитивних моментах, 

ресторанна сфера народного господарства ще вимагає деяких поліпшень і 

змін, зробивши які, вона по праву буде вважатися однією з провідних в світі. 

2. Ресторанний ринок України ще далекий від насичення. Очевидно, 

що основою для його розвитку є передусім рівень доходів населення, який 

упав у зв'язку з фінансово-економічною ситуацією останніх років. Водночас 

ємність цього ринку ще досить велика. У ресторанному бізнесі існують 

виразні перспективи зростання. З ростом підприємств харчування різних 

форматів зростає конкуренція. Для формування конкурентних переваг і 

забезпечення ефективної роботи підприємства нині і в майбутньому 

необхідне розроблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо 

підвищення ефективності стратегічного управління і функціонування 

підприємства. Новітні наукові розробки та методики їх упровадження, а так 

само дані щодо їх практичної ефективності здатні консолідувати 

консалтингові підприємства, необхідність яких стає все більш очевидною в 

сучасних умовах конкуренції, що загострюється. Варто відзначити, що нині 

ресторатори підходять більш професійно до управління своїм бізнесом. 

Тепер вони проводять стратегічний аналіз ринку, маркетингові 

дослідження, освоюють нові підходи і методики проведення рекламної 

діяльності, при цьому все частіше звертаючись до сторонніх фахівців із 

ресторанного консалтингу. 

3. В ресторанному господарстві найбільший вплив на процеси 

формування ефективності мають податкові механізми регуляторної 

політики держави, які стимулюють чи стримують розвиток, сприяють 



 

легалізації чи тінізації бізнесу. Мають невикористаний потенціал державні і 

недержавні механізми програмного регулювання, особливо розвитку 

регіонів, суміжних видів економічної діяльності, які можуть сприяти 

підвищенню ефективності ресторанного господарства. З метою подолання 

корупції послаблено державний санітарно-епідемічний, пожарний, 

податковий, будівельно-архітектурний контроль, що підвищує рівень 

небезпеки для споживачів послуг ресторанного господарства. 

4. Для зменшення кількості тіньових схем у ресторанному 

господарстві можна змінити систему оподаткування даного виду діяльності. 

Для суб’єктів господарювання, що мають посадкові місця, можна 

впровадити податок на посадкові місця. Для суб’єктів господарювання, що 

працюють без надання посадкових місць із наданням їжі на виніс можливо 

оподаткування виробничої площі. Ставки оподаткування диференційовано в 

залежності від типу і класу закладу, міста і місця розташування. Така 

система оподаткування спростить контроль за нарахуванням податку, 

зробить недоцільним приховування товарообороту і прибутку, забезпечить 

реальні податкові надходження до бюджету країни, підвищить 

об’єктивність статистичної інформації що до даного виду діяльності. 

5. Держава, навіть в економічно високорозвинених країнах, не здатна 

самостійно регулювати і керувати гетерогенної сферою послуг. Широко 

визнається неефективність державних установ, що функціонують в цій сфері. 

У число галузей сфери послуг, де приватна ініціатива повинна бути найбільш 

широко поширена, входять житлово-комунальне господарство, зв'язок, 

побутове обслуговування. Приватна ініціатива здатна не тільки поліпшити 

обслуговування, знизити вартість послуг, підвищити їх якість, а й сприяти 

інтернаціоналізації сфери послуг. Крім того, необхідно мати на увазі, що, 

якщо в країні провідна роль у розвитку сфери послуг належить державі, то 

вона ризикує потрапити в число аутсайдерів і в кращому випадку займе 

скромне місце на міжнародному ринку. При цьому населенню доведеться 

задовольнятися послугами не найвищої якості. 
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