
Любі друзі! Багато народів захоплюються героїзмом і мужністю українського 

народу. Після перемоги багато людей з різних країн хотітимуть краще пізнати Україну. 

Тож, ми вже зараз повинні працювати для відбудови, щоб і надалі прославляти нашу 

неймовірну Батьківщину. 

Знання - це наша сила! 

      Коли лунає сирена-направляйтесь в укриття! Бережіть себе! 
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Хід уроку: 

    Багато хто вважає, що відкрити ресторан дуже легке завдання, і для цього достатньо 

найняти хорошого шеф-кухаря. Але все не так просто, в чому ви легко переконаєтеся за 

допомогою даної статті. Ресторанний бізнес можна порівняти зі створенням армії 

сухопутних військ і початком війни з противником не на життя, а на смерть. Ви готові до 

цього? 

    Так виглядає коротко індивідуальний маркетинговий план для всіх видів бізнесу: 

 дослідження ринку 

 пошук порожньої ринкової ніші; 

 вхід в нішу і початок роботи. 

       Але цей план не працює в даному випадку. Ресторан може стати успішним у різних 

нішах, якщо він буде тільки дійсно хорошим.  

Концепція - це те, з чого починається план відкриття ресторану. Вона охоплює інтер'єр 

закладу, проглядатися в меню і в загальному форматі закладу. Перед тим як відкрити 

ресторанний бізнес з нуля визначитеся з концепцією закладу і вивчіть цільову аудиторію, 

для якої Ви будете працювати. Чи буде цей заклад біля бізнес-центру або ресторан в центрі 

міста-від цього залежить загальне оформлення закладу. 

    Для початку, щоб визначиться з вашою концепцією, вивчіть ваших конкурентів, які 

відкриті поблизу, оцініть їх сервіс і подивіться які люди до них ходять. Так, при створенні 

вашої власної концепції, Ви зможете знайти вашого гостя. Якщо у вас не виходить 

проаналізувати і визначити вашу цільову аудиторію — завжди можна звернутися до 

фахівців, маркетинговим агентствам. Вони допоможуть не тільки з рекламою закладу, а ще 

й з визначенням Вашого клієнта, щоб направити концепцію і маркетинг в потрібне русло. 

      Концепція включає в себе не тільки зовнішній інтер'єр, а ще й внутрішні нюанси: рівень 

цін, тип кухні і місткість гостей. 

      Рівень цін - визначте початковий бюджет, від якого будуть залежати інші параметри. 

Рівень цін безпосередньо залежить від статусності ресторану: у закладі в центрі міста зі 

своєю парковкою і терасою, з іменитим шеф-кухарем і першокласним обслуговуванням, з 

унікальним дизайнерським ремонтом ціни в меню будуть набагато вище, ніж в невеликому 

затишному пивному ресторані біля метро. Ресторан як формат сам по собі передбачає 

вимогливу публіку і великі вкладення. При цьому в одному закладі той же "ходовий" 

класичний салат Цезар буде коштувати 120 гривень, в іншому — близько 250 гривень. 

       Тип кухні - японська, українська, італійська, грузинська, європейська і так далі. Від 

виду кухні залежать інтер'єр закладу і його місце розташування. Щоб відкрити успішний 



ресторан з нуля, краще вибирати ту кухню, в якій ви добре розбираєтеся. Інакше 

здійснювати контроль і управління рестораном буде досить проблематично. 

Максимальна кількість гостей - для початку варто обмежитися 30-70 посадочними місцями, 

інакше вартість облаштування закладу обійдеться в пристойну суму. Ідеальним варіантом 

стане приміщення з можливістю розміщення літнього майданчика, щоб збільшити посадку 

в сезон. 

      А тепер трохи докладніше про популярні формати і концепції ресторанів. 

       Головні відмінності відкриття італійського ресторану від закладу з будь-якою іншою 

кухнею полягає в особливостях складання меню, розробки інтер'єру і барної карти. Меню 

повинно включати як популярні позиції-паста, піца, лазанья, різотто, — так і рідкісні 

національні італійські страви, які виділяли б ваш ресторан на тлі конкурентів. Це можуть 

бути супи каччукко або мінестроне, основні страви — полента, ньоккі, — страви з 

додаванням трюфелів і так далі. Особливу увагу варто приділити десертам: тірамісу, 

каннолі, сабайон, панна котта. 

     Останнім часом японські ресторани стали досить популярними, тому не дивно, що 

щороку відкриваються нові заклади цього формату. 

    Величезна перевага японського ресторану серед конкурентів з іншим меню-велика 

кількість замовлень і доставка. 

    У цьому форматі популярні відкриті кухні, де гості можуть спостерігати за процесом 

приготування суші і ролів, які і складають основу меню. Меншим попитом користуються 

сашимі, салати, супи і десерти. 

   Концепція пивного ресторану відрізняється від пабів, адже ресторан орієнтується не на 

привізне розливне пиво в кегах, а на елітний крафтовий напій. Відкривати пивний ресторан 

найкраще, якщо у вас є своя пивоварня або договір про постійну співпрацю з локальними 

крафтовими цехами. 
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    Щоб відкрити ресторан, бізнес-план-це перше, що варто скласти. Правильно написаний 

бізнес-план включає в себе: фінансові прорахунки, аналіз аудиторії та загальну інформацію 

про майбутній заклад. Розділи, які повинні бути в бізнес-плані: 

 Резюме. 

 Опис ідеї. 

 Концепція закладу. 

 Маркетинговий план відкриття ресторану. 

 Етапи реалізації проекту. 

 Список прикріплених документів документів. 

 Виробнича частина. 

 Фінансовий розділ. 

 Аналіз ризиків. 

 Фінансові результати. 

     Фінансові розрахунки в бізнес-плані повинні включати наступні пункти: 

 початкові та майбутні витрати; 

 очікувана виручка (щомісяця); 

 розрахунки терміну окупності проекту. 



      Завдяки правильному плануванню можна мінімізувати несподівані витрати на відкриття 

ресторану, уникнути поширених помилок при відкритті ресторану і розрахувати його 

прибутковість. 

    Основна запорука успіху - місце з високою прохідністю. Складіть список відповідних 

приміщень, будівель або земель. Як показує практика, саме розташування часто визначає 

концепцію і майбутній успіх, але потрібно враховувати деякі особливості. Наприклад, 

розміщення на перетині транспортних або пішохідних маршрутів не підходить для 

висококласного закладу з високою кухнею і дорогими стравами. У таких місцях краще 

відкрити Сімейний ресторан з помірними цінами, доступними для клієнтів. 

 

Питання для самоперевірки: 

1.Що таке індивідуальний маркетинговий план? 

2. Що таке бізнес-план? 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми. 

     Рекомендована література: підруч. за ред. Архіпова В.В. «Організація ресторанного 

господарства: Навчальний посібник» - К.: Центр учбової літератури, 2017; Віктор Архіпов, 

Валентина Русавська «Органiзацiя обслуговування в закладах ресторанного господарства», 

Центр навчальної літератури, 2019. 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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