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ВПЛИВ ВИТРАТ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-

РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 
 
У статті розроблено теоретико-методологічний підхід до визначення впливу витрат на ефективність 

функціонування підприємств готельно-ресторанного бізнесу. З’ясовано, що підґрунтям для визначення індивідуального 
впливу елементів витрат операційної діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства Дніпропетровської області 
на рівень їх валового доходу служать відповідні моделі парної кореляційної залежності. Для виявлення характеру взаємодії 
факторів матеріальних витрат, витрат праці, основних виробничих фондів та інших витрат на операційну діяльність з 
результативним параметром функціонування підприємств готельно-ресторанної сфери Дніпропетровської області 
побудовано відповідні моделі парної регресії. Розроблені моделі парної кореляції дозволяють встановити характер 
індивідуального впливу певного фактору, конкретизовану закономірність взаємодії та кількісного взаємозв’язку 
результативного і диференційованого економічного показників, описати їх математичною формулою, а також визначити 
напрям динамічного розвитку даної залежності. 

Ключові слова: економіко-математична модель, витрати, ресурси, готельно-ресторанний бізнес, цільова функція, 
кореляційно-регресійний аналіз, автокореляція. 
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THE EFFECT OF COST ON THE ELEMENTS OF OPERATING ACTIVITIES ON 

THE EFFICIENCY OF FUNCTIONING OF ENTERPRISES HOTEL AND 

RESTAURANT BUSINESS 
 
Management of costs in the direction of development of resource potentials and reduction of resource intensity of 

production is the basis for the effective functioning of any enterprise and should be based on modern scientific-based methods and 
mechanisms. In particular, it is advisable to use paired correlation models based on the objective function in order to identify the 
impact of resource expenditure on income, and therefore the level of performance of hotel and restaurant businesses. The purpose 
of the article is to develop a theoretical and methodological approach to determine the impact of costs on the efficiency of 
operation of the hotel and restaurant business. The study used methods of economic and mathematical modelling, grouping, 
mathematical statistics, stochastic, least-squares, correlation and regression analysis. In the work it is found out that the proper 
models of paired correlation dependence are used as a basis for determining the individual influence of the elements of operating 
expenses of the enterprises of the hotel and restaurant industry of Dnipropetrovsk region on the level of their gross income. To 
identify the nature and regularity of the interaction of factors of material costs, labour costs, fixed assets and other costs of 
operating activities with the effective parameter of functioning of the enterprises of the hotel and restaurant sphere of 
Dnipropetrovsk region, corresponding models of paired regression were constructed. The study, based on a pair correlation-
regression analysis, found that the constructed economic and mathematical models with a probability of 0.95, allow to determine 
the regularity of how the cost factors for the elements of operating activities affect the level of income of the enterprise, to 
establish dynamic directions of development of interdependent economic indicators, and to determine the private extent of the 
impact of the investigated factors of production resources consumption on the output. It has been determined that the Cheddock 
scale regression models have a high level of interaction of indicators and with a high degree of reliability explain the influence of the 
level of expenditures of resources of the enterprises of the hotel and restaurant industry on increasing their profitability. The 
developed models of paired regression allow us to establish the nature of individual influence of certain factors, to specify the 
regularity of interaction and quantitative correlation of a productive and differentiated economic index, to describe them with a 
mathematical formula, and to determine the direction of dynamic development of this dependence. 

Keywords: economic-mathematical model, costs, resources, hotel and restaurant business, target function, correlation-
regression analysis, autocorrelation. 

 

Вступ. Складність і мінливість природи функціонування підприємства створили умови для 

існування різноманітних моделей організації їх діяльності, адекватність яких оцінюється з урахування 

специфіки ситуації та умов, в яких діє господарюючий суб’єкт або його підрозділи, залежно від стану 

зовнішнього та внутрішнього середовища. У ринкових умовах, що носять динамічний, змінний характер, 

щоб вижити, бути успішним протягом тривалого часу, тобто бути економічно стійким, добитися досягнення 

своєї мети, підприємство повинне бути як результативним, так і ефективним, а як звісно, економічне 

зростання прямо пропорційно залежить від рівня доходності суб’єкта господарювання. 

Постановка завдання. Управління витратами, що є основою ефективного функціонування будь-

якого підприємства, повинне спиратися на сучасні науково-обґрунтовані методи й механізми. Зокрема, з 

метою виявлення впливу витрат ресурсів на дохід, а отже й рівень ефективності функціонування, 

підприємств готельно-ресторанного типу доцільно застосовувати моделі парної кореляції на основі цільової 

функції. 
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Дослідження останніх джерел. Дослідження впливу чинників на ефективність функціонування 

підприємств відображено в роботах багатьох вітчизняних і зарубіжних учених, серед яких праці таких 

фахівців, як Маркова Т., Тройніна В. і Чорна С. [1], Мещеряков В.Є. [2], Фізлова Л.Д., Харченко В.О. [3] та 

інших. Але незважаючи на численні дослідження у цьому напрямі, відсутність науково-обґрунтованого 

методологічного підходу до  впливу чинника – витрат за елементами операційної діяльності підприємств 

готельно-ресторанного бізнесу в Україні – не дозволяє підвищити ефективність  їх функціонування, 

відповідно до вимог ринку та сучасних тенденцій. 

Метою статті є розробка теоретико-методологічного підходу до визначення впливу витрат на 

ефективність функціонування підприємств готельно-ресторанного бізнесу. 

Виклад основного матеріалу. Підґрунтям для визначення індивідуального впливу кожного з 

досліджуваних факторів за елементами витрат операційної діяльності підприємств готельно-ресторанного 

господарства Дніпропетровської області на рівень їх валового доходу [4], а також конкретизації ступеня 

взаємодії цих показників служать відповідні моделі парної кореляційної залежності, яка описується за 

допомогою наступної цільової функції [5]: 

 

Gі = Z(Gi/Ki) + Ɛі,    (1) 

 

де Z(Gі/Kі) = f(Kі) – функція регресії Gi на Ki; 

Gi – залежна (з'ясовна) змінна, або рівень доходності підприємства; 

Ki – незалежна (пояснююча) змінна, або рівень витрат ресурсів за елементами операційної 

діяльності підприємства;  

f(Ki) – детермінована невипадкова компонента процесу; 

Ɛі – випадкова компонента процесу. 

 

На рівень доходу (Gi) впливають такі вхідні величини, як рівень матеріальних витрат (KМВ), рівень 

витрат на оплату праці (KВПР), рівень витрат основних виробничих фондів (KВОФ), рівень інших операційних 

витрат (витрат на адміністративно-збутову діяльність) (KВін) в розрахунку на одну грошову одиницю 

загальних витрат з операційної діяльності.  

З метою виявлення закономірностей приватної взаємодії факторів витрат ресурсів і доходу 

підприємства готельно-ресторанного типу, встановлення тренда їх динамічного розвитку, а також ступеня 

диференційованого впливу показників ресурсомісткості операційної діяльності на зростання економічної 

ефективності, проведено дослідження шляхом розробки моделей парної кореляції на основі цільової функції 

й розрахунку формул, які б з точністю до 95% випадків дозволили визначити, як фактори, що представлені 

рівнем витрат на виробничо-комерційну діяльність, впливають на зміну величини доходу підприємства, 

тобто на рівень ефективності функціонування підприємства. 

Для виявлення залежності рівня валового доходу від показника матеріаломісткості, співвідносяться 

їх значення на кореляційному полі та на підставі аналізу характеру та особливостей їх розташування, 

розробляється регресійна модель, яка дозволяє математично описати закономірність взаємовпливу 

критеріальної та факторної ознак і визначити кількісну зміну результативного показника залежно від 

величини фактора, що впливає. Тобто розраховані значення досліджуваних показників, у виді початкових 

даних, прийнятих за КМВ і GД, наносяться на графік відносно осей координат, створюючи кореляційне поле. 

У ході аналізу встановлено, що стохастична залежність має гіперболічну форму зв'язку, і в загальному виді 

може бути представлена наступним математичним виразом: 

 

МЗМЗМЗД KbKbKbbG ***ˆ
3

2

2

3

10  ,      (2) 

 

де ДĜ – теоретичне (розрахункове) значення рівня доходу; 

МЗК – середнє значення рівня матеріальних витрат; 

b0, b1, b2, b3 – коефіцієнти (параметри) регресійної моделі.  

 

Параметри моделі b0, b1, b2, b3 визначаються методом найменших квадратів (методом рішення 

систем рівнянь, за якого за рішення приймається точка мінімуму суми квадратів відхилень), тобто 

дотримується вимога мінімальності сум квадратів відхилень емпіричних даних Gi від теоретичних іĜ [5]: 

 

  min),,,()],,,,([)ˆ( 3210

2
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де ei – відхилення емпіричних даних від теоретичних (залишки); 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%92$
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),,,,( 3210 bbbbKF i  – апроксимуюча функція (функція, що наближає); 

),,,( 3210 bbbbФ – функція трьох змінних параметрів або сума квадратів різниць.  

 

Встановлено, що функція, що наближає, має гіперболічну математичну форму: 

),,,,( 3210 bbbbKF i  = iiiД KbKbKbbG ***ˆ
3

2
2

3
10  .   (4) 

 

Розрахунок коефіцієнтів регресії проводиться шляхом визначення мінімуму функції 

),,,( 3210 bbbbФ , заснованого на необхідній умові екстремуму [2]: 
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Такий підхід дозволяє отримати систему рівнянь, рішення якої визначає величину параметрів b0, b1, 

b2, b3 c теоретичної функції ),,,,( 3210 bbbbKF i .  
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Отримані значення приватних похідних підставляються в систему: 
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Після проведених перетворень отримана система лінійних рівнянь з трьома невідомими, рішення 

якої дає можливість визначити величину коефіцієнтів моделі: 
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Таким чином, у ході аналізу встановлено, що коефіцієнти регресійної моделі мають наступні 

значення: b1 = (-930,06); b2 = 1035,9; b3 = (-380,67); b0= 47,135. Отже, стохастична залежність рівня доходу 

від рівня матеріальних витрат описується рівнянням регресії або регресійною моделлю, яка має такий вид:  

 

135,47*67,380*9,1035*06,930ˆ 23

 MBMBMBД KKKG                                  (10) 

 

Якість розрахованих коефіцієнтів перевіряється за допомогою коефіцієнта детермінації (R
2
). 

Коефіцієнт детермінації (R
2
) даної моделі дорівнює 0,753, і за шкалою Чеддока [6] ступінь зв'язку 

досліджуваних показників характеризується як високий. Гіперболічна лінія тренда показує хвилеподібну 

зміну напряму розвитку; це свідчить про те, що в певний період часу великі вкладення коштів у матеріальні 
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ресурси негативно впливають на рівень доходу підприємства, а подальше використання цих ресурсів 

підсилює його зростання.  

Отже, парна регресійна модель за шкалою Чеддока має високий рівень взаємодії показників і на 

75% пояснює вплив зростання рівня матеріальних витрат у межах від 0,20 до 0,50 тис. грн/грн на 

підвищення рівня доходу. Наявність значущого кореляційного зв'язку між двома величинами KМВ і GД та 

відсутність гетероскедастичності залишків моделі встановлюється шляхом перевірки гіпотези про 

статистичну значущість розрахованого коефіцієнта детермінації за критерієм Фішера [6]. Отримане в 

результаті розрахунку спостережуване значення критерію Фішера порівнюємо зі знайденим в таблицях 

критичним значенням: Fспост. = 18,53; Fкр = 4,76, тобто Fкр. < Fспост., отже, гетероскедастичність залишків 

відсутня, значення коефіцієнту R
2
 статистично значуще і з ймовірністю 0,95 можна зробити висновок про 

достовірність розробленої економіко-математичної моделі. 

Перевірка якості отриманої формули також проводиться на підставі оцінки дійсних значень 

дисперсії (середній квадрат відхилень індивідуальних значень ознаки від квадрата їх середньої величини) і 

стандартного відхилення. Для цього використовуються значення виправленої вибіркової дисперсії (S
2
) і 

виправленого стандартного відхилення (S). Відповідно до аналізу: 0000,0.
2 залS  и 0000,0. залS , що 

відповідає високої якості оцінних характеристик. 

Оцінка статистичної незалежності відхилень між собою проводиться шляхом розрахунку 

коефіцієнта автокореляції (dспост.). За розрахунками коефіцієнт автокореляції (dспост.) дорівнює 1,68. 

Порівнюємо отримане значення (dспост.) зі знайденими в таблицях критичними точками критерію Дарбіна-

Уотсона – dн и dв: dн = 0,14; dв = 0,23; dв = 3,77. Отже, 0,23 < 1,68 < 3,77, тобто автокореляція відсутня, отже, 

отримана формула приймається, регресійна модель адекватна і може бути використана для практичного 

застосування.  

Таким чином, у ході дослідження на підставі парного кореляційно-регресійного аналізу 

встановлено, що побудована економіко-математична модель з ймовірністю 0,95 дозволяє визначити 

закономірність того, як фактор матеріальних витрат впливає на рівень доходу, встановити динамічний  

напрям розвитку взаємозалежних економічних показників, а також визначити приватний ступінь впливу 

досліджуваного фактору на результативний показник. 

Для виявлення характеру взаємодії факторів витрат праці, основних виробничих фондів та інших 

витрат на операційну діяльність з результативним параметром функціонування підприємств готельно-

ресторанної сфери Дніпропетровської області побудовано аналогічні моделі парної регресії. 

Закономірність взаємозв'язку витрат праці й рівня доходу підприємства на 95% пояснюється таким 

рівнянням парної регресії:  

 

6716,6*31,101*29,444*68,648ˆ 23

 ВПРВПРВПРД KKKG                         (11) 

 

Побудована лінія тренда характеризує динаміку розвитку взаємодії даних економічних показників 

та показує, що збільшення ресурсів праці впливає на зростання рівня доходу, і при цьому має високі 

значення параметрів оцінки достовірності опису взаємозв’язку даних показників: R
2
= 0,949; 0000,0.

2 залS ; 

0000,0. залS ; Fспост. = 111,19; Fкр = 4,76, (Fкр. < Fспост.); dспост. = 1,86, (0,23 < 1,86 < 3,77). 

 

Встановлено, що модель парної регресії витрат ОВФ описується математичною залежністю виду:  

 

135,47*67,380*9,1035*06,930ˆ 23

 ВОФВОФВОФД KKKG                      (12) 

 

Ця кількісна взаємодія також має гіперболічну форму лінії тренда, яка характеризується 

періодизацією капітальних вкладень в удосконалення техніко-технологічної бази підприємства, тобто 

інвестиційно-інноваційні витрати знижують рівень доходу, а подальша експлуатація виробничих фондів 

забезпечує зростання ефективності діяльності за рахунок їх опосередкованого впливу на розвиток 

матеріальних і трудових ресурсів. Побудована модель має середній рівень величини параметрів оцінки 

взаємозв'язку факторів, які дорівнюють: R
2
 = 0,54; 0000,0.

2 залS ; 0000,0. залS ; Fспост. = 9,39; Fкр = 

4,76, (Fкр. < Fспост.); dспост. = 1,94, (0,23 < 1,94 < 3,77). 

Регресійна модель фактору інших операційних витрат і досліджуваного результативного показника 

має невисокий ступінь кореляційного зв’язку, і тому у такому математичному описі не вивчається. 

Висновки. Таким чином, доведено, що розроблені моделі парної регресії є якісними і дозволяють 

встановити характер індивідуального впливу певного фактору на рівень доходу підприємства готельно-

ресторанного господарства, конкретизовану закономірність взаємодії та кількісного взаємозв’язку 

результативного і диференційованого економічного показників, описати їх математичною формулою, а 
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також визначити напрям динамічного розвитку даної залежності. Запропонований теоретико-

методологічний підхід до визначення впливу витрат на ефективність роботи підприємств дає змогу для 

досягнення цільових результатів, оптимізації й планування величини витрат ресурсів виробництва, що 

забезпечують підвищення ефективності діяльності. 
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