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Мета статті полягає в обґрунтуванні технології та розробці практичних рекомендацій з оцінки та прогнозування витратності операційної 
діяльності підприємств ресторанного господарства. Розглянуто поняття та сутність аналітичної технології як елемента системи управління 
витратами, структуровано технологію процесу оцінки та прогнозування витратності операційної діяльності підприємств ресторанного гос-
подарства у вигляді відповідної функціональної моделі. У результаті дослідження основних показників діяльності вибіркової сукупності закладів 
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прогнозування. Отримана модель дозволяє з різним ступенем деталізації досліджувати зв’язки й обґрунтовувати пропозиції щодо усунення не-
гативних тенденцій та досягнення очікуваних параметрів розвитку. Апробація запропонованої моделі на підприємствах м. Харкова підтвердила 
її значущість для застосування під час прийняття рішень щодо управління витратами підприємств ресторанного господарства.
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Андрющенко И. С., Жилякова Е. В. Технология оценки и прогнозирования затратности предприятий ресторанного хозяйства
Цель статьи состоит в обосновании технологии и разработке практических рекомендаций по оценке и прогнозированию затратности опе-
рационной деятельности предприятий ресторанного хозяйства. Рассмотрены понятие и сущность аналитической технологии как элемента 
системы управления затратами, структурирована технология процесса оценки и прогнозирования затратности операционной деятельности 
предприятий ресторанного хозяйства в виде соответствующей функциональной модели. В результате исследования основных показателей 
деятельности выборочной совокупности предприятий ресторанного хозяйства разработана экономико-математическая модель, которая мо-
жет использоваться для: оценки результатов деятельности предприятий ресторанного хозяйства; расчета влияния факторов на снижение 
уровня операционных расходов; подсчета резервов его снижения и прогнозирования. Полученная модель позволяет с разной степенью детали-
зации исследовать связи, обосновывать предложения по устранению негативных тенденций и достижению ожидаемых параметров развития. 
Апробация предложенной модели на предприятиях г. Харькова подтвердила её значимость для применения при принятии решений по управле-
нию затратами предприятий ресторанного хозяйства.
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Andriushchenko I. S., Zhyliakova O. V. The Technology for Assessing and Forecasting the Costly Characteristic of Restaurant Enterprises
The article is aimed at substantiating the technology and developing practical recommendations for assessing and forecasting the costly characteristic of op-
erating activities of restaurant enterprises. The concept and essence of the analytical technology as a part of the cost management system are considered, the 
technology of the process of assessing and forecasting the costly characteristic of operating activities of restaurant enterprises is structured in the form of an 
appropriate functional model. As a result of the study of the main indicators of the selective aggregate of restaurant enterprises, an economic-mathematical 
model is developed, which can be used to: assess the performance of restaurant enterprises; calculate the impact of factors on reducing the operating costs; 
count the reserves of its decline and forecasting. The resulting model allows to explore the relationships with varying degrees of detail, to substantiate proposals 
in order to eliminate negative tendencies, and achieve the expected parameters of development. The carried out testing of the proposed model at the Kharkiv 
enterprises justified its importance for application in the decision-making on cost management of restaurant enterprises.
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Ресторанне господарство є видом економічної 
діяльності суб’єктів господарювання щодо на-
дання послуг для задоволення потреб спожива-

чів у харчуванні з організацією дозвілля або без нього 
[1]. За офіційними даними Державної служби статис-
тики, на ринку ресторанного господарства в період 
2015–2019 рр. спостерігалося поступове щорічне 
зменшення кількості закладів на 27%, у Харківській 
області відбулось їх зменшення на 6%. Досліджува-
ний ринок на 95% представлений підприємствами 
малого бізнесу, у якому близько 20% підприємств –  

Роботу виконано в межах Господоговірної теми  
(13-19Д № 0119U102480).

юридичних осіб формують більше 80% обороту. Ди-
наміка фінансових результатів свідчить, що у віднос-
ному виразі прибутковою є діяльність близько 60% 
усіх підприємств, проте в абсолютному виразі пре-
валює показник збитку. Рівень операційних витрат 
за 2015–2019 рр. має стійку тенденцію до зростання, 
а діяльність підприємств є матеріаломісткою. Як за-
значає професор П’ятницька Г. Т.: «Серед найбільш 
поширених управлінських рішень на сьогодні є рі-
шення про перегляд цінової політики підприємства 
ресторанного господарства та пошуку статей скоро-
чення витрат» [2]. У зв’язку з цим одним із ключо-
вих засобів успішного функціонування підприємств 
ресторанного господарства виступає оцінювання та 
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прогнозування витратності операційної діяльності, 
що потребує науково обґрунтованого підходу та обу-
мовлює актуальність даного дослідження.

Проблемні питання теорії та практики витрат 
підприємства, оцінки їх ефективності та управління 
ними є предметом пильної уваги вітчизняних і зару-
біжних науковців. Вагомий внесок у розвиток теорії 
та методології аналізу та прогнозування витрат вне-
сли такі представники наукової спільноти, як: Г. Пар-
тін [3], Г. Савицька [4], А. Череп [5], А. Ясінська [6] та 
інші. Дані питання в контексті підвищення ефектив-
ності господарювання та управління підприємствами 
ресторанного господарства висвітлено також у робо-
тах А. Аветисової [7], Г. П’ятницької [2], О. Чумак [8; 
9] та інших. Разом із тим у наукових працях недостат-
ньо повно та ґрунтовно висвітлюються принципово 
важливі питання, пов’язані з оцінкою витратності 
операційної діяльності підприємств ресторанного 
господарства, що потребує подальших наукових до-
сліджень з питань технології процесу оцінки та роз-
робки практичних рекомендацій із застосування су-
часного методичного інструментарію моделювання 
та прогнозування для виявлення потенційних мож-
ливостей зниження витрат і підвищення ефективнос-
ті діяльності підприємства.

Метою статті є обґрунтування технології та 
розробка практичних рекомендацій з оцінки та про-
гнозування витратності операційної діяльності (ВОД) 
підприємств ресторанного господарства.

В основі будь-якого процесу лежить визначена 
технологія. Словник іншомовних слів визначає 
технологію як набір способів, засобів вибору та 

здійснення керуючого процесу з множини можливих 
його реалізацій. Професори С. Шкарабан та І. Лазари-
шина звертають увагу на те, що науково обґрунтована 
технологія аналітичного процесу зумовлює досягнення 
мети та завдань дослідження, дотримання принципів 
і функцій економічного аналізу [10]. Чітко окреслена 
на підприємстві аналітична технологія передбачає на-
явність таких її елементів: обсяг, зміст, періодичність 
формування інформації для аналізу; систематизація 
показників і чинників, які максимально відповідатим-
уть особливостям діяльності; обрання прийомів та 
інструментів здійснення аналізу; звітні форми отрима-
них результатів тощо. На нашу думку, аналітична тех-
нологія, як елемент системи управління, у загальному 
вигляді видається сукупністю управлінських процесів 
шляхом розрахунків, організації, логіки за певним ал-
горитмом і реалізується через такі складові, як про-
цес, послідовність дій, методи, операції, процедури, 
інструменти. Варто зазначити, що для обґрунтування 
аналітичної технології важливим є розуміння сутності 
витратності, вибір методів її оцінки, послідовності реа-
лізації аналітичних процедур і прогнозування.

Характерною особливістю ресторанного госпо-
дарства є те, що в галузі поєднано чотири фази роз-

ширеного відтворення: виробництво, розподіл, обмін 
і споживання, які діють у тісному взаємозв’язку, що 
значно ускладнює оцінювання витратності [9]. Для 
характеристики витратності операційної діяльності 
використовують показник рівня витрат, який визна-
чається як сума витрат, поділена на товарооборот,  
і результат помножений на 100, тобто визначаються 
два чинники першого рівня (кількісні), зміна яких 
зумовлює зміну рівня. Величина рівня витрат фор-
мується під впливом великої сукупності чинників, 
які діють у різних напрямках. Значний вплив на зни-
ження рівня витрат і витрат операційної діяльності 
мають ефективне використання засобів праці, пред-
метів праці та робочої сили, тобто три групи чинни-
ків, що характеризують ефективність використання 
живої та уречевленої праці. 

Як і будь-який процес, оцінка та прогнозування 
витратності здійснюються із застосуванням 
відповідного інструментарію. У науковій літе-

ратурі використовують такі методи оцінки витрат-
ності, як: загальнонаукові, економіко-логістичні та 
економіко-математичні, а для прогнозування – ме-
тоди екстраполяції, експертних оцінок, моделювання 
тощо. Отже, акцентуємо увагу на доцільності вико-
ристання економіко-математичних методів, які до-
зволяють моделювати залежності між показниками 
та використовувати ці моделі з певною метою (фак-
торний аналіз, прогнозування тощо).

Беручи до уваги вищевикладене, пропонуємо 
структурувати технологію процесу оцінки та про-
гнозування витратності операційної діяльності під-
приємств ресторанного господарства у вигляді від-
повідної функціональної моделі (рис. 1). Метою про-
ведення оцінки витратності є забезпечення пошуку 
резервів зниження, оптимізації цінової політики та 
підвищення ефективності господарської діяльнос-
ті підприємств ресторанного господарства. Оцін-
ка витратності проводиться за допомогою методу 
кореляційно-регресійного аналізу, який дозволяє 
здійснювати факторний аналіз, виявляти резерви та 
прогнозувати показники, оскільки все це можна зро-
бити на підставі однієї моделі. Застосування методу 
кореляційно-регресивного аналізу в межах технології 
оцінки та прогнозування рівня витрат підприємств 
ресторанного господарства потребує сукупності 
досліджуваних підприємств і пов’язане з вибором 
чинників, установленням тісноти зв’язку між ними 
та рівнем витрат, моделюванням одно- та багатофак-
торних залежностей, оцінкою значущості отриманих 
моделей і їх практичним застосуванням.

Для проведення багатофакторного аналізу рів-
ня витрат підприємств ресторанного господарства 
було досліджено показники діяльності підприємств 
вибіркової сукупності із 35 закладів ресторанного 
господарства м. Харкова та Харківської області за 
2018–2019 рр. Під час дослідження для побудови ре-
гресійної моделі було обрано такі чинники:
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І. Диференціація чинників впливу на рівень витрат:
внутрішні; зовнішні; негативні; позитивні; структурні; 

функціональні; стимулятори; дестимулятори

ІІ. Формування ієрархічної системи чинників 
впливу на рівень витрат

ІІІ. Визначення критеріїв та відбір чинників, які найсуттєвіше 
впливають на рівень витрат

IV. Моделювання залежності рівня витрат від чинників, 
що визначають їх зміну

V. Кількісна оцінка впливу чинників 
на зміну рівня витрат

VІ. Виявлення резервів підвищення ефективності 
використання спожитих ресурсів

Рис. 1. Функціональна модель технології оцінки та прогнозування витратності операційної діяльності підприємств 
ресторанного господарства

 питома вага власної продукції (Х1); 
 кількість місць залу (Х2); 
 середній товарооборот на 1 місце залу (Х3);
 середньоспискова чисельність працівників 

виробництва (Х4);
 продуктивність праці працівників виробни-

цтва (Х5);
 капіталовіддача (Х6);
 вартість середньорічних товарних запасів (Х7);
 товарооборот (Х8);
 питома вага постійних витрат у товарооборо-

ті (Х9);
  питома вага покупних напівфабрикатів у си-

ровинних наборах (Х10);
 кількість асортиментних позицій у меню (Х11);
 площа зали (Х12).

Склад обраних чинників обмежений інформа-
цією, яка міститься в бухгалтерській та статистичній 
звітності підприємств галузі ресторанного господар-
ства. 

Перевірка парних залежностей за визначени-
ми вище чинниками за допомогою t-критерію Стью-
дента та F-критерію Фішера довела, що збільшення 
продуктивності праці працівників виробництва, 
питомої ваги покупних напівфабрикатів у сировин-
них наборах, кількості місць зали, товарообороту 
та кількості асортиментних позицій у меню сприяє 
зменшенню середнього рівня витрат операційної ді-
яльності. Зростання товарообороту на 1 місце залу, 
капіталовіддачі, питомої ваги продукції власного ви-
робництва, середньооблікової чисельності працівни-
ків виробництва, середньорічних товарних запасів, 

площі зали та питомої ваги постійних витрат викли-
кає тенденцію до збільшення середнього рівня витрат 
операційної діяльності.

Після відбору чинників та оцінки вихідної ін-
формації важливим завданням у кореляцій-
ному аналізі є моделювання зв’язку між фак-

торними та результативним показниками. Результати 
проведеного покрокового аналізу (на кожному кроці 
розраховується рівняння зв’язку, множинний коефі-
цієнт кореляції та детермінації, F-відношення (крите-
рій Фішера), стандартна похибка та інші показники, 
за допомогою яких оцінюється надійність рівняння 
зв’язку), здійсненого на підставі даних 35 підпри-
ємств ресторанного господарства, свідчать про те, 
що модель, одержана на шостому кроці, найповніше 
описує взаємозв’язки:

Y = 28,25 + 0,14X7 – 0,019Х5 + 0,35X6 – 0,013Х10 –  
             – 0,0158Х11 + 0,197Х9 ,              (1)

де      Y – рівень витрат операційної діяльності;
Х5 – продуктивність праці працівників вироб-

ництва;
X6 – капіталовіддача;
X7 – вартість середньорічних товарних запасів;
Х9 – питома вага постійних витрат у товаро-

обороті;
Х10 – питома вага покупних напівфабрикатів у 

сировинних наборах; 
Х11 – кількість асортиментних позицій у меню.
За даними аналізу, найбільший вплив серед 

включених до моделі чинників на рівень витрат здій-
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снює питома вага покупних напівфабрикатів у сиро-
винних наборах, продуктивність праці працівників 
виробництва та капіталовіддача. Коефіцієнти регре-
сії в рівнянні зв’язку мають різні одиниці виміру, що 
робить їх незіставними, коли виникає питання щодо 
порівняної сили впливу чинників на результативний 
показник. Для того, щоб привести їх у порівняний 
вигляд, усі змінні рівняння регресії виражають у час-
тинах середньоквадратичного відхилення, тобто роз-
раховують стандартизовані коефіцієнти регресії, або 
бета-коефіцієнти. Для встановлення напряму та сту-
пеня впливу чинників на рівень витрат операційної 
діяльності розраховують коефіцієнти еластичності.

За розрахунками бета-коефіцієнтів найбільший 
вплив на рівень витрат здійснює питома вага покупних 
напівфабрикатів у сировинних наборах; далі – продук-
тивність праці працівників виробництва; капіталовід-
дача; вартість середньорічних товарних запасів; пито-
ма вага постійних витрат у товарообороті, а наймен-
ший – кількість асортиментних позицій у меню.

Розраховані коефіцієнти еластичності свідчать, 
що за інших рівних умов при збільшенні про-
дуктивності праці працівників виробництва 

на 1% слід очікувати зниження рівня ВОД на 0,164%; 
збільшення на 1% капіталовіддачі призведе до збіль-
шення рівня ВОД на 0,095%; збільшення вартості се-
редньорічних товарних запасів на 1% підвищить рі-
вень ВОД на 0,009%; збільшення на 1% питомої ваги 
постійних витрат у товарообороті спонукатиме до 
збільшення рівня ВОД на 0,005%; збільшення на 1% 
питомої ваги покупних напівфабрикатів у сировин-
них наборах зменшить рівень ВОД на 0,083%, а збіль-
шення на 1% кількості асортиментних позицій у меню 
зменшить рівень ВОД на 0,023%.

Таким чином, оцінивши основні критерії зна-
чущості моделі, зауважимо, що в кореляційну 
модель рівня витрат операційної діяльності 

включено найбільш суттєві чинники із поданих пер-
винно. Відповідно, регресійне рівняння залежності 
рівня витрат операційної діяльності від продуктив-
ності праці працівників виробництва, капіталовідда-
чі, вартості середньорічних товарних запасів, пито-
мої ваги постійних витрат у товарообороті, питомої 
ваги покупних напівфабрикатів у сировинних набо-
рах і кількості асортиментних позицій у меню може 
бути використано для оцінки результатів діяльності 
підприємства, розрахунку впливу чинників на зни-
ження рівня операційних витрат, підрахунку резервів 
його зниження та прогнозування.

Розроблена модель була апробована на підпри-
ємстві ресторанного господарства м. Харкова (кафе 
№ 7), що обрано за результатами багатовимірного 
порівняльного аналізу як підприємство-еталон у 
більш значній групі, де рівень витрат операційної ді-
яльності за всією досліджуваною сукупністю нижчий 
від середнього. Із розрахунків, наведених у табл. 1,  
виходить, що збільшення вартості середньорічних 
товарних запасів спричинило збільшення рівня ви-
трат операційної діяльності в розмірі 0,1083%. Змен-
шення кількості асортиментних позицій у меню 
спричинило збільшення рівня операційних витрат 
на 0,1528%. У результаті збільшення продуктивності 
праці працівників виробництва рівень витрат зни-
зився на 0,0061%. Більш ефективне використання 
основних засобів обумовило зменшення рівня витрат 
на 0,0469%. Зростання питомої ваги покупних напів-
фабрикатів у сировинних наборах вплинуло позитив-
но на рівень операційних витрат, знизивши його на 
0,0123%. Зменшення питомої ваги постійних витрат 

Таблиця 1

Розрахунок впливу чинників на рівень витрат операційної діяльності кафе № 7

Показник Коефіцієнт  
регресії

Значення показника Величина  
впливу, % 2018 р. 2019 р.

1. Вартість середньорічних товарних запасів 0,14 113,52 115,1 0,1083

2. Продуктивність праці працівників виробництва –0,019 156,83 158,75 –0,0061

3. Капіталовіддача 0,35 27,39 29,04 –0,0469 

4. Питома вага покупних напівфабрикатів  
у сировинних наборах –0,013 11 12 –0,0123

5. Кількість асортиментних позицій у меню –0,0158 73 72 0,1528

6. Питома вага постійних витрат у товарообороті 0,197 56,5 54,7 –0,0077

Рівень витрат операційної діяльності (розрахований), % 56,46 56,64 0,18

Рівень витрат операційної діяльності (фактичний), % 55,6 56,4 0,8

Сумарний вплив чинників

0,18  
(0,1083–0,0061 –  

– 0,0469 – 0,0123 + 0,1528 – 
– 0,0077)
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у товарообороті зумовило зниження рівня витрат на 
0,0077%. Сумарний вплив розглянутих чинників на 
рівень витрат складає 0,18%.

Використовуючи визначені можливості зни-
ження рівня витрат підприємства ресторанного 
господарства кафе № 7 (див. табл. 1) за умови, що 
ефективність його діяльності буде на рівні середньої 
за сукупністю, рівень витрат операційної діяльності 
складатиме 56,58% до обороту (56,4 + 0,18).

Враховуючи специфіку діяльності підприємств 
ресторанного господарства, а саме: невеликі 
обсяги діяльності, незначну кількість на ринку 

акціонерних товариств, застосування вузької спеціа-
лізації, – під час прогнозування рівня витрат опера-
ційної діяльності рекомендовано використовувати 
методи екстраполяції, коли прогноз визначається за 
закономірністю як продовження динамічного ряду. 
Отже, прогнозні значення рівня витрат визначаються 
при застосуванні в отриманому рівнянні регресії про-
гнозної величини чинників, включених до економіко-
математичної моделі. Визначення прогнозних значень 
доцільно здійснювати за методом диференційного 
темпу зростання. Для означених прогнозних проце-
дур необхідно розрахувати середньорічний товароо-
борот у прогнозному періоді, який на 2020 р. для кафе 
№ 7 становить 103,98%. Здійснивши відповідні розра-
хунки, визначимо ймовірні показники за чинниками, 
включеними до моделі, й отримаємо такі результати:
 продуктивність праці працівників виробни-

цтва (Х5) –148,62 тис. грн;
 капіталовіддача (X6) – 29,5 тис. грн;
 вартість середньорічних товарних запасів  

(X7) – 124,5 тис. грн;
 питома вага постійних витрат у товарооборо-

ті (Х9) – 58,2%;
 питома вага покупних напівфабрикатів у си-

ровинних наборах (Х10) – 17%;
 кількість асортиментних позицій у меню  

(Х11) – 69%.
Отримані показники застосовано до регресій-

ного рівняння з метою отримання точкового прогно-
зу рівня витрат операційної діяльності кафе № 7 для 
2020 р., який склав 63,33% (28,25 + 0,14 × 124,5 – 0,019 
× 148,62 + 0,35 × 29,5 – 0,013 × 17 – 0,0158 × 69 + 0,197 
× 58,2). Прогнозований рівень на 6,75 в. п. вищий за 
рівень витрат у 2019 р. через те, що ці роки характе-
ризуються зростанням показника інфляції, знижен-
ням попиту населення та значним зменшенням дохо-
дів населення, тому й у прогнозних значеннях зросла 
вартість запасів і знизилася продуктивність праці. 
Натомість збільшилася питома вага постійних витрат 
і покупних напівфабрикатів.

ВИСНОВКИ
Підбиваючи підсумки проведеного досліджен-

ня, можна зробити такі висновки. Наведена нами 

методика оцінювання та прогнозування витратності 
має практичну цінність для підприємств ресторан-
ного господарства м. Харкова та Харківської обл. По-
перше, застосування наведеної методики дозволить 
підприємствам ресторанного господарства Харків-
ського регіону оцінювати вплив домінантних чинни-
ків на рівень витрат операційної діяльності. По-друге, 
розроблена модель може бути використана для оцін-
ки результатів діяльності підприємств ресторанного 
господарства, розрахунку впливу чинників на зни-
ження рівня операційних витрат, підрахунку резервів 
його зниження та прогнозування. По-третє, апроба-
ція запропонованої моделі підтвердила її значущість 
для застосування під час прийняття рішень щодо 
управління витратами підприємств ресторанного 
господарства. По-четверте, прогнозування рівня 
витрат за наведеною методикою забезпечить керів-
ництво підприємств ресторанного господарства ін-
формацією про ймовірні резерви, негативні наслідки 
рішень щодо обраних напрямів в управлінні витрата-
ми операційної діяльності тощо.

Вважаємо, що отримані дані можуть бути в по-
дальшому використані для проведення досліджень, 
присвячених проблематиці управління витратами 
підприємств ресторанного господарства України, по-
шуку результативних управлінських рішень, що до-
зволять підвищити ефективність їх діяльності навіть 
в умовах економічної нестабільності.                 
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Стрілець В. Ю. Математична формалізація впливу заходів сценарного планування на матеріально-технічне 
забезпечення розвитку малого підприємництва

Метою статті є розробка якісної методології оцінювання матеріально-технічного забезпечення, що дозволить математично формалізувати 
вплив заходів сценарного планування на розвиток малого підприємництва. У роботі проведено аналіз сучасних тенденцій матеріально-техніч-
ного забезпечення суб’єктів малого підприємництва із використанням репрезентативної системи абсолютних показників; побудовано інте-
гральний показник оцінювання матеріально-технічного забезпечення; проведено екстраполяцію перспектив із урахуванням заходів сценарного 
планування розвитку суб’єктів малого підприємництва. Дослідження сучасних тенденцій матеріально-технічного забезпечення малого підпри-
ємництва засвідчило існування значних проблем (зростання зношеності виробничих потужностей; низька рентабельність продажу, зменшення 
частки інвестиційної нерухомості в основних активах малого підприємництва тощо), для подолання яких автором запропоновано ряд заходів з 
покращення матеріально-технічного забезпечення суб’єктів малого підприємництва, реалізація яких є складовою сценарного планування розви-
тку малого бізнесу. Проведене прогнозування таксономічного показника оцінки матеріально-технічного забезпечення до 2035 р. із урахуванням 
реалізації запропонованих заходів підтвердило їх доцільність і позитивний вплив на розвиток малого підприємництва. Науковою новизною стат-
ті є розроблена комплексна методика оцінювання матеріально-технічного забезпечення на основі інтегрального показника, який передбачає 
поєднання системи абсолютних і відносних показників, що характеризують стан і тенденції матеріально-технічного забезпечення суб’єктів 
малого підприємництва, та дозволяє врахувати вагомість показників оцінки інноваційної активності суб’єктів малого підприємництва при 
оцінці якості матеріально-технічного забезпечення до та після сценарного планування їх розвитку.
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методика оцінювання.
DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-6-128-134
Рис.: 2. Табл.: 1. Формул: 2. Бібл.: 12.


