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його регіональних особливостей в державі та за кордоном. Ці оператори 

освоїли національний ринок та здійснюють експансію на ринок готельних 

послуг Європи. Міжнародний статус набув готельний оператор «Reikarts Holes 

Group», в стадії експансії «Premier Hotels and Resorts» та «Royal Hotel&Spa 

Resorts». Набутий досвід українських керуючих компаній – важливі здобутки 

для інвесторів і власників готельного бізнесу; 

 українські національні готельні мережі сформовані, головним чином, з 

власних активів, їх розширення відбувається внаслідок купівлі нових 

підприємств. На відміну від українських, міжнародні мережі в останні 

десятиріччя намагаються не володіти активами, вони активно їх розпродують, 

залишаючи за собою лише у різних формах послуги менеджменту для 

власників бізнесу; 

 керуючі компанії відомих українських національних мереж намагаються 

охопити більший обсяг організації не тільки за рахунок придбання активів, 

вони розглядають різні варіанти входження партнерів, незалежних компаній у 

готельний бізнес. У портфелі таких операторів зростає частка франчайзингу, 

договорів на управління, інших форм, так і застосування їх в комбінованому 

форматі, забезпечуючи гнучкість в умовах зростаючої конкуренції. 
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АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ОКРЕМИХ КАВ’ЯРЕНЬ  

НА РЕСТОРАННОМУ РИНКУ ЛЬВОВА 

 

Ресторанний бізнес є одним із найбільш значущих складників індустрії 

гостинності [1]. Одним із головних завдань нині залишається аналіз ринку 

ресторанних послуг та визначення основних тенденцій його розвитку, які дають 
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змогу відкрити підприємцям нові можливості для заснування бізнесу в 

найбільш затребуваних та перспективних сегментних нішах, що, можливо, 

зможе призвести до подальшого розвитку ресторанного бізнесу в Україні [2].  

Конкурентоспроможність у наш час  ̶  це невід’ємна складова будь якого 

діючого на ринку підприємства. Конкурентоспроможність підприємства  ̶  це 

його комплексна порівняльна характеристика, яка відбиває ступінь переваг над 

підприємствами-конкурентами по сукупності оціночних показників діяльності 

на певних ринках, за певний проміжок часу. Тобто, конкурентоспроможність 

можна оцінювати шляхом порівняння конкурентних позицій кількох 

підприємств на певному ринку. Аналізуючи аналогічні заклади ресторанного 

господарства  на вулиці Пекарській м. Львів, то тут можна виділити «Молліс», 

«Арома кава», «Ла кафе»[3].  

На перший погляд, можна сказати, що рівень конкуренції  на даній 

ділянці високий, оскільки основний продукт- кава, але в даному випадку ці 

заклади створюють трафік гостей по вулиці, якість продукту, 

клієнтоорієнтованість, цінності та філософія закладів суттєво відрізняються. 

Дані заклади належать до кав’ярень другої хвилі, асортимент продукції 

включає в себе велику кількість сиропів, які приглушують смак кави, кавове 

зерно належить до так званого «комерційного» зерна (якість сировини допускає 

більшу кількість дефектів), що суттєво відрізняється від «Про100Кава». Також 

дані заклади не продають високоякісну арабіку в зернах (окрім «Арома Кава», 

але реалізовують вони комерційну арабіку).   

Окрім кав’ярень, в даному районі є заклади ресторанного господарства, 

такі як «Бейрут холл», «Місіс Грінвіч», «Леополі», «Гараж», «Франс.уа», 

«Тірамісу», які пропонують комплексні обіди, сніданки, широкий 

різноманітний асортимент страв та алкогольна карта. В більшій мірі, цільова 

аудиторія цих закладів- люди середнього віку та молодь, у яких є вільний 

обідній час. У ввечері в цих закладах здебільшого збираються невеликими 

компаніями. Здебільшого ринок споживачів в даному районі становлять 

студенти, через розташування поблизу таких навчальних закладів: Львівський 

коледж будівництва та дизайну, Львівський торгівельно-економічний 

університет, Педагогічний коледж ЛНУ, працівники навколишніх офісів, 

викладачі, туристи, маршрут яких пролягає через вулицю Пекарську[4].  

Маркетингову політику в закладі ведуть безпосередньо власники. 

Аналізуючи роботу аналогічних об’єктів, та виходячи з того, що попередні 

роки до світової пандемії Covid  ̶ 19 були фінансово стабільними, було 

прийнято рішення про те, що кав’ярні необхідно утримати наявний потік людей 

та поступово залучати нових через постійно діючу програму лояльності та 

впровадженням сезонних акцій, залучаючи для цього партнерів, тим самим 

мінімізуючи затрати та просуваючи взаємовигідно бренди один одного[5]. Як 

оптимальний спосіб зв’язку з гостями було налагоджено роботу у соціальних 

мережах, налаштовано роботу сервісу Google Бізнес, збір інформації про якість 

обслуговування під час візиту гостя у кав’ярню, а також у розробці 

автоматизований чат бот у месенджері Телеграм [6].  
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Заплановано, з початком сезону, брати участь у різноманітних ярмарках, 

виставках, фестивалях, для того, щоб привернути увагу ще більшої кількості 

людей.  

Постійна бартерна співпраця з інстаграм ̶ блогерами також дає свій 

результат- саме за рекомендацією блогерів можна спостерігати вищий рівень 

довіри до закладу. В кав’ярні діє ряд акцій та програма лояльності «8-ма кава». 

«8-ма кава» являє собою картку, на яку ставлять штампи за кожен придбаний 

кавовий напій, остання кава- безкоштовно. У рамках програми лояльності 

безкоштовно можна отримати класичний кавовий напій. Опісля, гість заповнює 

дані на звороті картки, які вносяться в базу даних кав’ярні, для накопичення 

бонусів у розмірі 3% від кожного замовлення. 

В майбутньому заклад планує розширюватись до мережі кав’ярень, тим 

самим заполоняючи ринок послуг та кави.  

Отже, визначивши правильну маркетингову стратегію, можна уникнути 

великих та непотрібних затрат, залучити широке коло споживачів та за 

максимально короткий час отримати окупність проекту та чистий прибуток. 
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В умовах пандемії Covid-19 змінюються підходи до ведення бізнесу, 

особливо в готельній сфері. Вони вимагають переосмислення філософії ведення 


