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У даний час ринок послуг ресторанного господарства постійно 

видозмінюється під впливом різних факторів внутрішнього та зовнішнього 

середовища. З початком економічної трансформації економіки України, коли 

прибутковість стала ключовою метою діяльності суб’єктів господарювання, 

відбулося значне зменшення кількості об’єктів ресторанного господарства при 

установах, промислових підприємствах, навчальних закладах тощо, які 

обслуговують споживачів, об’єднаних за професійними ознаками за місцем 

роботи або навчання. Економічні функції сфери ресторанного господарства 

розглядаються як єдиний комплексний механізм виробництва й обігу продукції, 

що забезпечує ресторанному бізнесу певні переваги порівняно з іншими 

галузями народного господарства. Перш за все, це перспективна галузь для 



інвестування капіталу, що гарантує достатньо швидку оборотність вкладених 

коштів. 

На даний момент заклади ресторанного господарства є чисто 

комерційними (ресторани, піцерії, суші-бари, шашличні, «фаст-фуди» та ін.), 

але разом з тим розвивається і громадське харчування: їдальні при виробничих 

підприємствах, у ВНЗ, школах, які набирають все більших обертів. 

Дані статистичних щорічників Державної служби статистики України 

дають змогу бачити, що на Одещині спостерігається негативна тенденція щодо 

зменшення кількості практично всіх закладів ресторанного господарства. 

Причинами цього виступають економічна та політична нестабільність, що 

стримує відкриття нових закладів, а також цінова політика підприємств, яка не 

здатна задовольняти споживачів.  

Проведений нами аналіз ринку послуг харчування в смт. Затока дозволив 

побачити наступне: 

Об’єкти розміщення в Затоці представлені: 

- базами відпочинку (в т.ч. – економ класу) - оздоровчі заклади із 

регламентованим режимом, призначені для відпочинку практично здорових 

людей (Блік, Дача, Перлина Затоки, Кемпинг 57 км, Ковчег, Тіра, Елада, 

Соняшна, Водограй, Трембіта та ін.);  

- пансіонатами - рекреаційні заклади, де людина може поновити власні 

фізичні ресурси, оздоровитися та відпочити (Рось, Наталі, Лиман, Жайворонок, 

Аквамарин, Парус, Родзинка, Сезон, Горний орел, VIT та ін.); 

- готелями (в т.ч. мініготелями) – будинки із мебльованими кімнатами для 

короткочасного проживання приїжджих (Апартаменти Мезенцевих, Готель 

Морський, Приморська 25, Рандеву, Сакура, Фараон, Фієста, Шато, Віла 

«Casablаsnca», Веселка, Euroline, Sirenevaya, White house, Адам і Єва та ін.); 

- санаторіями - лікувально-профілактичні заклади для лікування та 

оздоровлення з допомогою природних факторів у сполученні з дієтотерапією, 

фізіотерапією, медикаментозним лікуванням та іншими заходами (Санаторій ім. 

С. Лазо, санаторій Затока, санаторій Золоті Піски, дитячий санаторій Затока); 



- проживанням в приватному секторі.  

Аналіз можливостей харчування туристів в межах об’єктів розміщення 

показав, що все залежить від бюджету відпочинку і особистих побажань 

туристів. В залежності від цього відрізняється і забезпечення харчуванням. 

Розпочинаючи з необхідності готувати самостійно, закінчуючи можливістю 

харчуватись в дорогих ресторанах. 

Комплекси, що за своїм змістом та наповненням подібні до турецьких 

готельних комплексів ALL Inclusive, в Затоці звичайно відсутні, але з точки 

зору включення харчування у вартість відпочинку - можна стверджувати, що 

велика кількість закладів розміщення пропонують послуги 1, 2х або 3х разового 

харчування в закладах відпочинку на території об’єкта розміщення, що входять 

до вартості проживання. Деякі заклади пропонують комплексне харчування, 

деякі - харчування за принципом A la carte. 

Також було проведено аналіз можливостей харчування туристів за межами 

об’єкта розміщення: Еко-ресторан Акерманська Рив’єра, Сінема-кафе Асоль, 

Кафе Водограй, Ресторан Ноїв Ковчег, Ресторан Казка, Ресторан SOLAR, 

Ресторан Роза Вітрів, Кафе Елен і ребята.  

Проведений аналіз свідчить, що в залежності від бюджету відпочинку та 

власних уподобань туристи можуть обрати багато варіантів забезпечення 

харчуванням в смт. Затока. Разом з тим – можливостей отримати якісне 

харчування за межами об’єкту розміщення – недостатньо, тому ми вважаєм за 

доцільне запропонувати створення нових закладів харчування для потреб 

туристів. 
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