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ВСТУП 

Діяльність підприємств ресторанного господарства пов’язана із 

споживанням певних видів ресурсів, тому управління витратами є ключовим 

напрямом менеджменту при визначенні ефективності роботи рестораторів. 

Розвиток конкуренції ресторанного ринку в Україні зумовлює вибір елементів 

системи управління, які, насамперед, залежать від наявного інформаційного 

забезпечення зорієнтованого на потреби керівників. Сучасна економічна політика 

вітчизняних підприємств зумовила необхідність удосконалення формування 

обліково-аналітичної інформаційної системи, яка має відповідати запитам 

сучасних методів управління витратами. Водночас, якісна організація 

інформаційного забезпечення управління можлива за умов наявного дієвого 

обліково-аналітичного процесу, як підґрунтя формування інформаційних потоків 

у суб’єкта господарювання. Разом з тим, особливостям інформаційного 

забезпечення управління витратами підприємств ресторанного господарства 

приділяється недостатня увага як у теоретичному, так і у практичному аспектах, 

оскільки розгляд цього питання здійснюється вченими дещо в односторонній 

площині.  

Динамізм вітчизняного економічного середовища та гнучкість 

трансформаційних процесів системи управління підприємствами ресторанного 

господарства при необхідності врахування галузевого аспекту породжують низку 

нових проблем. Тому, зазначене актуалізує своєчасність подальшого 

вдосконалення науково-методичних підходів та практичних рекомендацій щодо 

управління витратами в контексті інформаційного забезпечення. Викладений 

стан, відносно дослідження піднятого наукового питання, обумовлює 

структуризацію представленого монографічного дослідження й визначає ціль 

розвитку теоретичних й методичних засад управління, обліку й аналізу витрат.  

Монографія складається із чотирьох розділів, які підпорядковані загальній 

меті надання цілісного уявлення про структуру й методичні засади системи 

управління витратами операційної діяльності. Порядок оцінки та інформаційного 

забезпечення ефективного управління витратами розглядається у монографії 

через призму таких складових – категоріальний апарат, методи управління, облік, 

калькулювання, аналіз, моделювання, стратегія, контроль, бюджетування. 

У першому розділі «Теоретичні засади управління витратами підприємств 

ресторанного господарства» уточнено трактування сутності «управління витратами 

операційної діяльності» відповідно до його ролі в діяльності підприємства; 

визначено теоретико-методичні підходи до формування системи управління 

витратами; розширено класифікацію витрат підприємств ресторанного господарства; 

обґрунтовано вибір методичних підходів для застосування при формуванні 

собівартості продукції.  
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У другому розділі «Методичні аспекти обліку витрат й формування 

собівартості продукції підприємств ресторанного господарства» досліджено 

сучасний стан обліку витрат операційної діяльності підприємств ресторанного 

господарства; теоретично обґрунтовано і доведено до практичної реалізації 

методичні рекомендації щодо процесу обліку витрат; розроблено модель обліку та 

калькулювання собівартості продукції власного виробництва підприємств 

ресторанного господарства. 

У третьому розділі «Аналітичне забезпечення управління витратами» 

встановлено основні тенденції розвитку підприємств ресторанного господарства; 

визначено методичні підходи до формування аналітичного забезпечення системи 

управління витратами; здійснено кількісну оцінку сили впливу системи 

обґрунтованих чинників на рівень витрат операційної діяльності та на витрати на 

гривню продукції власного виробництва. 

У четвертому розділі «Стратегічне управління витратами» обґрунтовано 

науково-методичний підхід до формування стратегії управління витратами та 

запропоновані науково-практичні положення бюджетування витрат операційної 

діяльності. Удосконалено науково-методичний підхід до формування стратегії 

управління витратами підприємств ресторанного господарства в основу якого 

покладено структурний, процесний та функціональний підходи до управління. 

Визначено методичні положення бюджетування витрат операційної діяльності в 

підприємствах ресторанного господарства 

Подані у монографії рекомендації дозволять сформувати нові напрями 

подальших наукових досліджень у сфері теорії та методології інформаційно-

аналітичного управління витратами операційної діяльності та калькулювання 

собівартості продукції підприємств ресторанного господарства й дозволяють 

виявити ключові тенденції розвитку підходів до стратегічного управління 

витратами. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ  

ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

1.1. Ґенеза поняття та сутність витрат підприємств ресторанного 

господарства 

 

За сучасних умов конкурентоспроможність діяльності підприємств з метою 

досягнення прибутковості має забезпечуватись відповідністю низки вимог. 

Досягнення поставленої керівництвом мети залежить значною мірою від 

ефективного використання усіх видів ресурсів, що зумовлює необхідність 

вивчення економічної сутності витрат й поступового переходу до формування 

єдиної системи управління витратами. 

У науковому економічному середовищі термін «витрати» вживається досить 

тривалий час проте, й донині мають місце окремі дискусії щодо інтерпретації 

цього визначення. В економічній літературі різних періодів залежно від мети, 

характеру, масштабу проблем, які вивчаються, сфери діяльності господарюючих 

суб’єктів, функціонального призначення економічної роботи використовують такі 

дефініції як «затрати», «видатки», «витрати», «виплати». Кожна з існуючих 

підсистем економічної науки (економічна теорія, мікроекономіка, 

макроекономіка, фінанси, бухгалтерський облік) вільно користується цими 

формулюваннями під час розгляду широкого кола проблем, тому співвідношення 

їх змісту визначається в діапазоні від принципових відмінностей між ними до 

повного ототожнення. 

Розглядаючи вчення про витрати як економічну категорію в історичному 

аспекті варто враховувати, що вони на кожному етапі розвитку економіки (типу, 

устрою, функцій) та формування економічної думки набували відповідних 

характеристик й трактувань. Витрати привертали до себе увагу ще у стародавні 

часи у Єгипті (2500 р. до н.е), Вавилоні (2200-2150 рр. до н.е.), Греції (3 ст. до 

н.е.), Римі (5 ст. до н.е.) де інформація про них в ранні часи запам’ятовувалась, 

фіксувалась у різні способи (папірусах, картках, дереві тощо). Одночасно, 

з’являється нормування витрат, тобто розрахунок необхідної кількості певних 

ресурсів, що ставало підґрунтям для розвитку змістового наповнення даної 

категорії. У різні історичні періоди, починаючи з давніх часів і до тепер, 

вивченню сутності витрат та системі управління ними науковці й практики 

приділяли значну увагу. На підставі аналізу літературних джерел [10; 71; 111; 114; 

117; 170; 221; 287; 292] систематизовано розвиток вчень про зміст й управління 

витратами в теорії економічної думки у чотири основні етапи (рис. 1.1).  
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Рис. 1.1. Етапи розвитку знань про витрати в різні історичні періоди 

 

Перший етап характеризується поданням публічної звітності про витрати, 

розрахунок і контроль витрат здійснюється на господарському й державному 

рівнях (ХХVIII – I ст. до н.е.), коли витрати рахували за окремими 

господарствами та в цілому по державі. У Древньому Єгипті (2500 р. до н.е.) 

використовувалися кошториси і контроль за виконанням, нормуванням витрат 

(розрахунок витрат для будівництва, транспортування вантажів, одягу і їжі для 

працівників), складались щоденні письмові звіти про витрати. У XV ст. до н. е. в 

Єгипті почало застосовуватися державне рахівництво – ведення книг і складання 

звітності за державними доходами та видатками. У Вавилоні формували таблиці, 

в яких записували витрати на працю, кількість використаних матеріалів, 

нормування завдань працівників. У Персії також мало місце нормування щодо 

харчування працівників. У Китаї до ХІІІ ст. існували відділи, які займались 

фіксуванням витрат. У Афінах була посада контролера, якій складав звіт про 

витрати держави. В ІІІ ст. до н.е. у Греції складалась звітність про витрати 

господарств. Отже, витрати в цьому періоді розглядаються переважно у вигляді 

оплати праці, харчування працівників та використаних матеріалів, без 

формування певних течій щодо розуміння їх глибинної сутності. 

Другий етап характеризувався здійсненням низки ґрунтовних досліджень 

щодо розкриття сутності та змісту поняття «витрати» й відповідно появою різних 

теорій витрат (XIV – XIX ст.). Розвиток ґрунтовного теоретичного вчення про 

витрати набули за цей період в політекономії, коли формується низка нових 

концептуальних підходів до трактування й розуміння витрат. Впорядкування 

знань про економічну природу витрат розпочинається з ХVІ століття 

меркантилістами, котрими витрати розглядались у тісному взаємозв’язку із 

заробітною платою, яка мала бути не високою і передбачали рівність виплат для 

працюючих без регулювання її розміру державою. Теорії школи класичної 

політичної економії з другої половини ХVІІ ст. до першої половини ХІХ ст.  (У. 

Публічна звітність про витрати, облік і контроль витрат на господарському 

і державному рівнях (ХХVIII – I ст. до н. е.) 

Визначення сутності поняття «витрати»,  

поява різних теорій витрат (XIV – XIX ст.) 
 

Використання математичних методів в теорії витрат, дослідження 

поведінки витрат, визначення витрат як об’єкта обліку і контролю (XX ст.) 
 

Виникнення напрямку дослідження витрат –  

управління витратами (кін. XX – до тепер) 
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Петі, А. Сміт, Т. Мальтус, Д. Рикардо, Д. Мілл) за основу прийняли трудову 

вартість, згідно якої джерелом вартості є людська діяльність (праця), яка є 

реальними витратами виробництва. Згодом, Ж.-Б. Сей зазначив: «чиста теорія 

трудових витрат» була витіснена теорією витрат виробництва, згідно з якою 

кількість праці є тільки одним із чинників, які визначають вартість. Під 

виробничими послугами він розумів послуги землі, капіталу, праці [128]. К.Маркс 

вивчення сутності витрат в межах трудової теорії вартості завершив теорією 

додаткової вартості, де виділів затрати на постійний капітал (витрати на засоби 

виробництва) та затрати на змінний капітал (витрати на заробітну плату) [173]. 

Надалі теорії витрат розвили представники австрійської школи – 

маржиналісти: К. Менгер, Ф. Візер та Е. Бем-Баверк через ідеї граничної 

корисності, в основі яких було заперечення праці як єдиного джерела вартості, 

котру замінила категорія споживчої вартості або корисності. Це не давало змоги 

порівняти корисність і витрати суспільно необхідної праці, тобто результати і 

витрати. Даний недолік помітив М. Туган-Барановський, який ввів у науковий 

обіг нові за змістом поняття – «вартість» і «трудова вартість». Поєднати ж 

елементи теорії граничної корисності і трудової теорії вдалося А. Маршаллу у 

синтетичній теорії, де сконцентровано основну увагу на розробці теорії цін, коли 

під витратами виробництва розумілись витрати таких чинників виробництва як 

земля, праця, капітал і підприємницькі здібності [244].  

Проаналізувавши теорії, які існували в даний період, варто відзначити той 

факт, що у взаємозв’язку з витратами розглядається процес виробництва, тобто 

вивчались тільки витрати виробництва, з перевагою у всіх вченнях затрат на 

оплату праці. Ключові школи політекономії з їх теоріями про витрати (теорії 

вартості) та представниками згруповано в таблиці 1.1.  

 

Таблиця 1.1 

Характеристика теорій витрат другого етапу розвитку знань  

про витрати 

Школа або теорія та 

представники 

Зміст теорії 

 

Джерело 

1 2 3 

Теорія трудової вартості 

(меркантилісти) – 

засновник В.Петті (1623-

1687), П. Буагільбер 

Позиція пропорційного обміну, який 

визначається витратами праці на 

виробництво і залежить від її 

продуктивності. 

Антология экономической 

классики. – 1 т. – М.: 

Эконов, 1993. – 474 с. 

Теорія затрат – А. Сміт 

(розвиток теорії трудової 

вартості, 1776 р.) 

Під витратами виробництва розумів 

заробітну плату, прибуток і ренту та 

вперше застосував поняття абсолютних 

витрат та середні суспільні витрати.  

Сміт. А. Добробут націй. 

Дослідження про природу 

та причини добробуту 

націй : пер. з англ. / А. 

Сміт. – К. : Port-royal, 

2001. – 450 с. 
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1 2 3 

Теорія порівняльних 

переваг – Д. Рікардо (1817 

р.) (розвиток теорії 

трудової вартості) 

Єдиним джерелом вартості є заробітна 

плата, яка є однаковою для всіх 

професій. У витратах виробництв не 

закладається рента і транспортні 

витрати. 

Рикардо. Д. Сочинения : т. 

3 / Д. Рикардо (пер. с англ. 

под ред. М. Н. Смит).– М. : 

Госполитиздат,– 1955. – 

296 с. 

Теорія витрат виробництва 

– Мальтус, Мілль, Ж.Б. 

Сей (1800 р.) 

Витратами виробництва продукту, крім 

праці, є також земля і капітал, які є 

рівноцінними факторами виробництва. 

История экономических 

учений : под общ. ред. Ф. 

В. Боровика, М. В. 

Научителя, И. М. 

Лемешевского. – Мн. : 

Выш. шк., 1984. – 351 с. 

Теорія граничної 

корисності. Австрійська 

школа (маржиналісти 1870 

р.) – Ф. Візер, К.Менгер, 

В.Парето, Л. Вальрас 

Досліджували витрати як корисність з 

позиції суб’єктивізму. Вартість 

визначається ступенем корисності 

результату. Теорія ігнорує значення 

витрат виробництва. Введено поняття 

явних та неявних витрат.  

Экономическая теория : 

учеб. для вузов (2-е изд., 

перераб. и доп.) / М. А. 

Сажина, Г. Г. Чибриков.– 

М. : Норма, 2007. – 672 с. 

Синтетична теорія, 

поєднання класичної теорії 

та маржиналізму 

(неокласична школа) – А. 

Маршалл, 1860-1890 рр. 

Під витратами виробництва він розумів 

витрати таких факторів виробництва, як 

земля, праця, капітал і підприємницькі 

здібності. 

Маршалл. А. Принципы 

экономической науки : 

пер. с англ., т. 2 / 

А. Маршалл.– М. : 

Прогресс, 1993. – 312 с. 

Теорія додаткової вартості 

– К. Маркс (1873-1895) 

(розвиток теорії трудової 

вартості) 

Джерелом вартості є сума затрат 

уречевленої та частки живої праці, що 

необхідна для виготовлення певного 

виду товару належної якості при 

досягнутому рівні розвитку 

виробництва, які виступають відповідно 

постійним і змінним капіталом. 

Экономическая теория : 

учеб. для вузов (2-е изд., 

перераб. и доп.) / М. А. 

Сажина, Г. Г. Чибриков. – 

М. : Норма, 2007. – 672 с. 

 

У цей період, витратам постійно приділялася також увага в дослідженнях 

українських учених. Відомий економіст М.А. Балудянський, критикуючи у своїх 

працях учених-меркантилістів, водночас підтримував їхні твердження щодо ролі 

продуктивності праці, адже праця і капітал лише тоді є результативними, коли 

використовуються для виробництва [244]. 

Серед широкого кола економічних проблем, які досліджував український 

економіст М. Зібер заслуговують на увагу розробки з теорії вартості, за якою 

основу і величину вартості продукції становлять витрати праці на її виробництво 

[284]. Представник київської політекономічної школи Д. Піхно розглядав витрати 

виробництва як мінімальну ціну, навколо якої коливаються ринкові ціни, при 

цьому учений намагався визначити одиниці виміру продуктивності кожного з 

виробничих чинників [293]. 

М. І. Туган-Барановський провів порівняльний аналіз трудової теорії 

цінності класичної школи та теорії граничної корисності австрійської економічної 

школи [38], обґрунтувавши ідею поєднання даних теорій, вважаючи, що такий 

підхід уможливить зіставлення корисності та витрат суспільної праці, тобто 

Продовження табл. 1.1 
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результатів з витратами. 

Третій етап характеризується використанням економіко-математичних 

методів в розвитку теорії витрат в межах неокласичної теорії та мікроекономіки, 

дослідження поведінки витрат, визначення витрат як об’єкту управління, обліку й 

контролю (XX ст.). Основні теорії, які вивчали змістові характеристики і 

поведінку витрат у ХХ столітті ґрунтуються на неокласичній теорії вартості, 

згруповано у таблиці 1.2.  
 

Таблиця 1.2 

Характеристика теорій витрат третього етапу розвитку знань  

про витрати 

Школа або теорія та 

представники 

Зміст теорії 

 

Джерело 

1 2 3 

Інституціональна теорія – 

Дж. К. Кларк, Дж. А. 

Гобсон (друга половина 

ХХ ст.) 

В основному розглядали 

питання накладних витрат та 

систематизування видів витрат.  

Экономическая теория : учеб. 

для вузов (2-е изд., перераб. и 

доп.) / М. А. Сажина, Г. 

Г. Чибриков.– М. : Норма, 2007. 

– 672 с. 

Теорія 

неоінституціоналізму – Р. 

Коуз, Мет’юз, О. 

Вільямс, Д. Норт, Р. 

Фогель (1980- 90 рр.), А. 

Пігу, Р. Коуз 

Розширення неокласичної теорії 

трансакційними витратами. 

Эггертсон Трауинн 

Экономическое поведение и 

институты / Перр. С англ. – М.: 

Дело, 2001. – 408 с. 

Теорія граничної 

корисності – Є. 

Слуцький, 1910 р. 

Показав взаємодію теорії попиту 

і пропозиції з теорією витрат 

виробництва. 

Енциклопедія Українознавства. 

в 10 т. / Гол. ред. В.Кубійович.- 

Париж; Нью-Йорк: Молоде 

Життя, 1954–1989. – 4016 с. 

Теорія зайнятості, 

процента і грошей 

(кейнсіанство) – Дж. М. 

Кейнс, 1923-1936 рр. 

Витрати виробництва 

досліджують на макрорівні. 

Панчишин С. Макроекономіка: 

Навч.посібн. – К. ЦУЛ, 2002. – 

656 с. 

Теорія витрат, як напрям 

аналітичної економії – О. 

Шмаленбах, 1925 р. 

Розробив типологію та 

принципи диференціації витрат, 

розвив вчення про непрямі 

витрати, систематизував 

чинники, що визначають рівень 

витрат і впливають на нього. 

 

Гунтер Ф. Теорія виробництва і 

витрат. – К.: Таксон, 2000. –   

520 с. 

Теорія 

монополістичної 

конкуренції –  

Е. Чемберлін (1933 р) 

Окрім витрат, які безпосередньо 

беруть участь у виробництві 

продукту, його зберіганні та 

транспортуванні виокремлює ще 

й витрати збуту. 

Чемберлин Э.  

Теория монополистической 

конкуренции: (Реориениация 

теории стоимости). Пер. с англ. / 

Под ред. Ю. Я. Олесевича. – М.: 

Экономика, 1996. – 351 с. 
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1 2 3 

Теорія витрат 

виробництва – К. 

Руммель, Е. Гутенберг 

(розвиток теорії Е. 

Шмалєнбаха 1950 р.) 

Принципами обчислення витрат 

вважали обумовленості або 

пропорційності. Установлено 

закономірності між чинниками, 

які впливають на витрати та їх 

величину. 

Гунтер Ф. Теорія виробництва і 

витрат. – К.: Таксон, 2000. –   

520 с. 

Сучасна економічна 

теорія – Л. Брю, 

Едвін Дж. Долан, Дейвід 

Е. Лінсей 

Витрати це економічні витрати, 

які включають усі платежі 

власникам ресурсів. 

Сорока С. Сутність витрат: 

історичний аспект/ С. Сорока // 

Економічний аналіз. – 2010. - 

№6 – С.152-154. 

 

На початку ХХ ст. неокласики розглядали витрати через виробничу 

функцію, коли економіка функціонує за принципом порівняння витрат та 

результатів шляхом відповідності технологічної і економічної ефективності. 

Видатний економіст Є. Слуцький вивів взаємодію теорії витрат виробництва й 

теорії попиту та пропозиції за допомогою математичного апарата. В 50-х рр. ХХ 

ст. неолібералісти доопрацювали теорію порівняльних витрат, врахувавши 

мобільність та іммобільність чинників виробництва [176]. Г. Фандель початком 

розвитку теорії витрат вважає їх диференціацію О. Шмаленбахом на постійні і 

змінні, а також систематизацію ним чинників, які визначають рівень витрат. 

О. Шмаленбах сформулював поняття витрат як таких, що утворюють вартість і не 

пов’язані з потоками платежів за ресурси [287]. У ХХ ст. починають детальніше 

вивчати витрати як об’єкт обліку й контролю: у 1911 р. Дж. Ч. Гаррісоном 

впроваджено систему стандарт-кост (нормування передбачуваних витрат); у 1933 

р. Ч. Кларк сформував принципи директ-костингу, згідно з якими до складу 

собівартості включаються тільки прямі витрати [322], а Г.Г. Плаут поглибив 

систему «директ-костинг» інтегрованою системою через стандарти; в 1952 р. А. 

Хіггінс запропонував використовувати концепцію центрів відповідальності [193]. 

Вивчення поведінки витрат на початку XX ст. формується через 

використання виробничої функції за принципом порівняння витрат та результатів, 

під час виконання виробничих процесів. Тобто витрати починають розглядати 

більше з точки зору мікроекономіки та в розрізі їх виникнення під час виробничих 

процесів підприємств, поступово відходячи від суспільного або державного 

підходу. В середині ХХ ст., як окрема галузь систематизації теоретичних і 

прикладних знань щодо управління витратами виник управлінський облік. 

Інституціональна теорія витрат найбільш яскраво представлена у роботах Дж. К. 

Кларка і Джона А. Гобсона, якими було піднято нові проблеми щодо управління 

накладними витратами, індивідуальними, суспільними, людськими тощо [244]. 

Четвертому етапі притаманне виникнення нового напряму дослідження 

витрат – управління витратами (кін. XX – до тепер). У процесі еволюції наукових 

підходів до розуміння витрат, отримані результати надають підґрунтя для 

Продовження табл. 1.2 
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подальшого розвитку теорії управління витратами. 

У другій половині XX ст. наукові дослідження українських учених щодо 

управління витратами зосереджувалися на виявленні внутрішніх резервів 

зниження витрат і підвищення ефективності виробництва. При цьому основним 

завданням управління вважалося збереження соціалістичної власності, виконання 

державних планів, контроль ефективності використання ресурсів.  

Останнім часом широкого розвитку набула теорія трансакційних витрат, яка 

розроблялась представниками неоінституціоналізму. Поняття трансакційних 

витрат або «витрат використання ринкового механізму» ввів Р. Коуз (1937 р.), 

який дійшов висновку необхідності існування підприємств як позаринкової 

форми здійснення трансакцій. Неоінституціоналісти вважають, що функція ринку 

міститься у економії трансакційних витрат, а головною його перевагою виступає 

тенденція до мінімізації витрат кожного учасника обміну на отримання 

інформації [117]. 

Протягом цього етапу питома вага накладних витрат підприємств постійно 

зростала, тому все більшої уваги набувало управління ними шляхом розробки і 

впровадження нових методів: цільових витрат (60-ті рр.), функціонально-

вартісний аналіз та бюджетування. У 80-ті рр. ХХ ст. Р.Купер та Р. Каплан 

рекомендували концепцію управління витратами АВС, коли причиною 

виникнення витрат вважається не продукція, а операції. 

Все більшого розвитку на основі теорії систем одержує формування на 

підприємствах системи управління витратами, враховуючи елементи 

ситуаційного підходу до аналізу функціонування господарських структур. Надалі 

дана концепція посилюється змістовими складовими функціонального, 

предметного і процесного підходів [328]. Обрання елементів системи управління 

витратами для застосування їх у взаємодії з метою отримання синергетичного 

ефекту забезпечує якісне управління витратами з можливістю оптимізувати 

використання ресурсів і забезпечити зростання показників ефективності 

діяльності. 

Наприкінці ХХ ст. з’являється теорія стратегічного управління витратами, 

яка набуває все більшого поширення останніми роками. Дана теорія породжує 

низку витратних концепцій: стратегічного позиціонування та SCM (Дж. Шанк і В. 

Говіндараджан 90-ті рр.), життєвого циклу продукції (60-ті. рр.), «кайзен-костинг» 

(80-ті рр.), бенчмаркінг витрат (70-ті рр.), енвайронментал костинг (90-ті рр.), 

управління конкурентоспроможними витратами (80-ті рр.), концепція витрат, 

пов’язана з якістю (50-ті рр.). Таким чином, поява все більшої кількості концепцій 

і методів управління витратами свідчить про те, що управління підприємством 

вимагає деталізованої інформації про витрати, враховуючи низку чинників, які на 

них впливають (структурних і функціональних), оцінки альтернативної вартості 
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витрат, оптимізації й мінімізації використаних ресурсів, враховувати витратність 

кожного циклу (процесу) тощо. 

Отже аналіз основних концептуальних підходів до визначення сутності 

витрат в розрізі теорій і представників наукових шкіл, доводить, що у сучасній 

економічній літературі трактування поняття «витрат» досить різноманітне у 

зв’язку з існуючими певними розбіжностями до їх сутності та різними підходами 

у поглядах стосовно економічної природи господарських процесів. С.Ф. 

Покропивним узагальнено підходи щодо визначення категорії «витрати» через 

цінності вартості трудової теорії та через ресурсне розумінні природи 

господарства передбачаючи їх обмеженість і альтернативність [119]. Акцент на 

обмеженість ресурсів та можливості їх альтернативного використання під час 

трактування витрат зроблено деякими і зарубіжними ученими [170], коли 

використання ресурсів для виробництва певного товару суттєво обмежує 

можливість виробництва з них іншого альтернативного товару. 

Аналіз представлених в економічній літературі дефініцій поняття «витрати» 

дозволяє визнати, що на сьогоднішній день єдиний підхід до його трактування 

відсутній, хоча дискусія щодо сутності витрат триває довгий час. Існуючі 

визначення поняття остаточно систематизовано в узагальненому вигляді ученими 

за економічним (управлінським) та обліковим підходами. За економічним, 

витрати трактують в двох ключових площинах: як витрачання (споживання) 

ресурсів в процесі діяльності підприємства [88; 95; 284; 285; 298] та через 

вартісне оцінювання (грошове) ресурсів, необхідних для здійснення діяльності 

[51; 151; 192; 260; 275; 316; 322]. Р. Кемпбелл, К.Р. Макконел і С.Л. Брю, існуючі 

розуміння витрат економістами узагальнили як таке, що ґрунтується на факті 

обмеженості ресурсів та можливості їх альтернативного використання [170]. У 

цьому контексті Н.О. Власова економічні витрати визначає як витрати 

сприятливих можливостей, або цінності з найкращої із відкинутих альтернатив, 

або альтернативні витрати [73, с. 15]. 

Бухгалтерський підхід визначає витрати відповідно до їх нормативного 

регламентування й визнає як зменшення активів чи збільшення зобов’язань у 

процесі діяльності [6; 63; 85; 189; 196]. Відповідно до цього підходу, витратами є 

документально підтверджені факти придбання або використання економічних 

ресурсів.  

Витрати розглядають з позиції придбання засобів виробництва [3; 73; 153], 

або із позиції використання в процесі виробництва [59; 123; 135]. К. Друрі 

розширив трактування витрат як засобів, що витрачені вказавши на результат їх 

споживання – одержання прибутку [112, с. 83]. Д. Шим, Д. Сігел результатом 

використання ресурсів визначають досягнення мети [316, с. 83]. Не дивлячись на 

відмінності у трактуванні визначень витрат, виходячи з їх наявного різноманіття, 
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споживання 

можна зробити висновок, що вони мають спільну основу, сутність якої зводиться 

до використання ресурсів: трудових, матеріальних, фінансових у процесі 

діяльності підприємства. Відмінним між двома підходами є момент виникнення 

витрат: за економічного – реальне споживання ресурсів (виконаних робіт чи 

послуг), за бухгалтерського – дата документального підтвердження господарської 

операції щодо зменшення активів або збільшення зобов’язань. Безпосередньо 

споживання ресурсів оцінюється в системі управління витратами за первісною їх 

вартістю. При цьому, витрати у формі грошових виплат пов’язані тільки з 

фактичними платежами за спожиті підприємством ресурси певного періоду. Під 

час сплати грошових коштів відбувається придбання ресурсів, коли капітал 

змінює лише форму з авансованого на товарний, а не змінює свого розміру в 

складі майна. Як форму руху авансового промислового капіталу витрати 

виробництва трактує В. Базилевич, у вигляді вартісної оцінки затрат економічних 

ресурсів, здійснених підприємцями задля виробництва продукції [38, с.64].  

Трактування витрат через призму використання (сплату) грошових коштів 

ототожнюються з використанням, переважно, фінансових ресурсів, отже є дещо 

однобічними для прикладного застосовування в управлінні їх оптимізацією та 

ефективністю. Тому інша група вчених вважають, що витратами є грошовий вираз 

використання виробничих факторів (ресурсів), у результаті якого здійснюється 

виробництво і реалізація продукції [77; 151; 221; 304]. Ф. Бутинець певною мірою 

розширює визначення витрат виробництва, як вираження в грошовій формі 

поточних витрат трудових, матеріальних, фінансових та інших видів ресурсів на 

виробництво продукції [62, с. 117]. Повнота такого трактування полягає в тому, 

що у витратах продукції знаходять відображення усі сторони діяльності 

підприємства: рівень організації виробничого процесу, ступінь ефективності 

використання активів, продуктивність праці. Витрати за своєю суттю виникають 

(визнаються) по закінченню процесу виробництва, тобто є тією частиною 

ресурсів, які увійшли до складу вартості готової продукції. Процес формування 

витрат в економічному циклі діяльності підприємства узагальнено на рисунку 1.2. 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1.2. Циклічність формування витрат у діяльності підприємства 
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З рисунку видно, що взаємопов’язані процеси придбання (надходження) 

ресурсів, використання праці та чинників виробництва і реалізація створених 

продуктів обумовлюють споживання ресурсів, чим зумовлюють виникнення 

витрат. 

Витрати як об’єкт в системі бухгалтерського обліку виникають, зокрема, під 

час переходу права власності на реалізовану продукцію, тобто в момент 

реалізації. Нормами П(С)БО 16 «Витрати» витратами визнано або зменшення 

активів або збільшення зобов’язань, що призводять до зменшення власного 

капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його 

вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути 

достовірно оцінені [6, с. 2]. Американський інститут присяжних бухгалтерів до 

витрат відносить «валове зменшення активів або валовий приріст кредиторської 

заборгованості, які виникли у результаті прибутково орієнтованої діяльності 

підприємства та які визначаються і оцінюються відповідно до загальноприйнятих 

принципів бухгалтерського обліку» [184, с. 131]. Утім, з економічної сторони, не 

завжди збільшення зобов’язань може означати здійснення витрат. В той же час, 

формування інформації про витрати в системі бухгалтерського обліку є базою для 

прийняття рішень в економічній та облікових системах підприємства. Проте, для 

процедур бюджетування й прогнозування така інформація може бути лише 

орієнтовною, оскільки економічний зміст за умов використання цих інструментів 

системи управління витратами надає більше можливостей для їх виконання.  

Уточнюючи вищевикладене можна зробити висновок, що економічний 

підхід визначає економічну природу та сутність витрат (причини виникнення і 

альтернативність витрат), а бухгалтерський передбачає виявлення їх впливу на 

стан майна в частині активів і зобов’язань (наслідки виникнення витрат). Таким 

чином, ґрунтуючись на поняттях і визначеннях, поданих в літературних джерелах, 

під витратами слід розуміти грошове відображення за натурально-речовим 

складом ресурсів, що використовуються в процесі здійснення діяльності, 

враховуючи їх альтернативність (ефект використання).  

У вітчизняній науці як дискусійне також постійно постає питання 

розмежування понять «витрати» та «затрати», що зумовлено природою 

економічного середовища підприємства, взагалі, й виробничого процесу, зокрема. 

Ученими ці поняття ототожнюються за визначенням в розрізі споживання 

ресурсів чи змін у складі активів і пасивів, або тлумачаться за відмінністю 

відображати трансформацію ресурсів у створення нової вартості. Під час 

вивчення літератури та поглядів дослідників з цього питання ми дійшли висновку, 

що затрати як економічну категорію пов’язують із процесом виробництва, де 

створюється новий продукт за вартістю більшою ніж вартість спожитих ресурсів 

[84; 182; 268; 283].  
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Варто акцентувати увагу на такому аспекті розуміння затрат, що суттєво 

відрізняє його від витрат як процес використання ресурсів та їх перетворення. 

О.В. Павелко звертає увагу на те, що витрачання матеріальних ресурсів не логічно 

класифікувати як витрати, оскільки вибуття активів й зменшення власного 

капіталу ще не відбувається [215, с. 8]. Розширює дане твердження визначення 

Роберта Н. Ентоні, який характеризує витрати як придбання ресурсів за вартісною 

оцінкою, а затрати – це використання ресурсів за період, собівартість [322, с.110]. 

Разом з тим, він пов’язує затрати із вартістю і собівартістю, зазначаючи: «Витрати 

– це придбання ресурсів, їхня вартість, а затрати – це використання ресурсів за 

період, собівартість. Вартість запасів у залишку – це засоби, а собівартість – це 

перенесена вартість на продукт» [322, с. 112]. Німецькі економісти Р. Мюлендорф 

і М. Карренбауер визначили витрати і затрати як взаємозалежні поняття, що 

характеризують вартісну оцінку споживання товарів і послуг [193, с. 32].    

А. Ягурова розрізняє поняття «витрати на виробництво» і «затрати», які 

включають усі витрати (споживання ресурсів), тобто втрати, а також витрати на 

соціальне забезпечення робітників [177, с. 23].  

Таким чином, затрати є формоутворюючим чинником виробничої 

діяльності, а витрати визначають фінансову сторону видів діяльності. 

Проаналізувавши подані вище тлумачення даних категорій з’ясовано, що затрати 

є складовою витрат в частині фактично спожитих ресурсів у процесі виробництва. 

Тому термін «затрати» доцільно вживати як критерій стану витрат під час 

формування собівартості продукції, а в системі формування фінансових 

результатів періоду використовувати категорію «витрати». 

Суттєве ускладнення умов щодо забезпечення необхідного рівня 

рентабельності й прибутковості виробництва та конкурентоспроможності 

продукції, зумовило необхідність ученими виокремити витрати, які відносяться до 

інноваційних процесів [80; 214; 125]. Одночасно все більшого розвитку набуває 

теорія трансанкційних витрат, розробкою оновленого змісту якої приділено 

останнім часом все більшої уваги [61; 146; 171; 332], розуміючи їх як витрати на 

організацію посередницьких операцій в економічній системі (спілкування, пошук 

й обробка інформації, укладання угод тощо). Виникнення трансакційних витрат 

було зумовлено низьким рівнем розвиненості ринку інформації, сьогодні ж ринок 

значно виріс, й виникає проблема пошуку й обробки значних масивів інформації, 

що потребує витрачання значних ресурсів. 

Таким чином, систематизувавши існуючі погляди щодо економічного змісту 

витрат, ми дійшли висновку, що в цьому показнику різні за своїм характером і 

функціональній ролі ресурси зводяться до єдиного кількісного виразу за 

допомогою грошової форми. Проте, для здійснення аналізу, контролю, 

прогнозування, бюджетування витрат постає необхідність у формуванні 
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інформаційної бази про витрати діяльності та фінансової звітності, котра містить 

необхідні для управління витратами показники. Оскільки дані для формування 

показників подаються системою бухгалтерського обліку, тому варто визначити 

види витрат згідно чинної нормативної бази. Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» 

[6] витрати підприємства понесені у звітному періоді визнаються: 

 - виробничою собівартістю: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на 

оплату праці, інші прямі витрати, змінні і розподілені постійні загальновиробничі 

витрати; 

- витрати пов’язані з операційною діяльністю, які не включаються до 

собівартості реалізованої продукції, а покриваються за рахунок прибутку, 

поділяються на адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні 

витрати; 

- витрати фінансової та інвестиційної діяльності (які під час здійснення 

діяльності підприємствами ресторанного господарства або відсутні, або є 

незначними). 

Отже, нормативно виділено такі види діяльності: 

- операційна (основний вид діяльності, господарські операції за якою носять 

регулярний характер і яка здійснюється відповідно до мети створення 

підприємства – для ресторанного господарства виробництво продукції власного 

виробництва, реалізація продукції і товарів й обслуговування споживачів);  

- фінансова (призводить до змін розміру і складу власного і позикового 

капіталу підприємства); 

- інвестиційна (придбання і реалізація негрошових необоротних активів та 

фінансових інвестицій).  

Звідси виходить, що операційна діяльність забезпечує основну частку 

доходів від основної діяльності підприємства визначеної у статуті, інвестиційна 

пов’язана із вкладенням коштів для отримання доходу, а фінансова із залученням 

коштів від фінансових операцій. Враховуючи той факт, що фінансова й 

інвестиційна діяльності не є характерними для підприємств ресторанного 

господарства, а за їх наявності займають незначну питому вагу в доходах, 

об’єктом дослідження визнано витрати операційної діяльності, за якою 

передбачається виконання основних функцій підприємства (виробництво страв і 

їх реалізація, торгівля товарами й надання супровідних послуг). Через те, що у 

фінансовій звітності (інформаційна база управління) надаються показники витрат, 

які визначені П(С)БО 16 «Витрати», вони виступають підґрунтям в управлінні 

витратами з метою подальшої їх деталізації в аналізі, контролі, прогнозуванні 

тощо. 

Науковий інтерес під час дослідження витрат підприємств ресторанного 

господарства викликають витрати операційної діяльності, економічний зміст яких 
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відповідно до сучасних вимог системи управління у працях вчених-економістів 

розглянуто недостатньо повно. Питання з вивчення даного напряму вирішуються 

сьогодні з використанням дещо загальних економічних підходів [7; 50; 71; 210; 

212; 221; 284; 326]. Отже для визначення заходів забезпечення процесу 

ефективного управління витратами операційної діяльності підприємств 

ресторанного господарства доцільно більш детально окреслити специфіку та 

особливості даної галузі. 

Ресторанне господарство є видом економічної діяльності суб’єктів 

господарювання щодо надання послуг для задоволення потреб споживачів у 

харчуванні з організацією дозвілля або без нього [4]. Характерною особливістю 

ресторанного господарства є те, що в галузі поєднано чотири фази розширеного 

відтворення: виробництво, розподіл, обмін і споживання, які діють у тісному 

взаємозв’язку, що значно ускладнює управління витратами за загальною схемою. 

В українському законодавстві типологізацію ресторанних господарств 

регламентовано на рівні державних стандартів, їх об’єднано за принципом 

асортименту кулінарної продукції, контингенту споживачів і форм організації їх 

обслуговування. До основних типів закладів відповідно до ДСТУ відносять: 

ресторан, кафе, бар, закусочну, їдальню, кафетерій, буфет [1]. Класифікатором 

видів економічної діяльності 2010 року виділено види діяльності у сфері 

«Діяльність готелів та ресторанів» за такими типами закладів як: ресторани, кафе, 

бари; їдальні; постачання готової їжі [3]. 

Особливість організації виробничого циклу підприємств ресторанного 

господарства полягає у тому, що продукція яка виробляється не підлягає 

тривалому зберіганню й має бути швидко реалізована. За характером реалізації 

продукції ресторанне господарство відрізняється тим, що поряд з реалізацією 

продукції, організовується її споживання, а також надання населенню різних 

видів додаткових послуг. Проте, в даній галузі вирішальне значення мають 

виробництво та організація споживання, оскільки майже дві третини продукції, 

яка реалізується, виготовляється власним виробництвом. Через те, що 

підприємства ресторанного господарства виконують одночасно декілька функцій, 

ресторанний бізнес покликаний задовольнити гостя (клієнта) кулінарними 

виробами, створити індивідуальну атмосферу затишку, а також надавати якісний 

сервіс через взаємозв’язок всіх процесів. У процесі обслуговування, як правило, 

заклади ресторанного господарства надають споживачам комплекс послуг при 

безпосередньому контакті зі споживачем (реалізація кулінарної продукції та 

організація дозвілля). Перелік послуг, які надають заклади ресторанного 

господарства, залежить від типу (ресторан, бар, кафе тощо) і класу закладу 

(ресторани швидкого харчування; ресторани середнього цінового сегменту або 

преміум-класу), що узагальнено у Додатку А. Подана систематизація видів послуг 
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може бути використана як базисна для обґрунтування застосування елементів 

системи управління витратами. 

Послуги з реалізації продукції власного виробництва і покупних товарів та 

послуги з організації споживання є двома складовими поняття організація 

обслуговування, за винятком реалізації напівфабрикатів, або страв для 

споживання поза межами закладу харчування. 

В підприємствах ресторанного господарства витрати операційної діяльності 

представляють собою вартісну оцінку ресурсів, використаних під час здійснення 

поточної виробничо-торговельної діяльності підприємства, які забезпечують 

формування фінансових результатів. До основних витрат операційної діяльності 

підприємств ресторанного господарства відносяться: витрати виробництва – 

собівартість страв, собівартість напоїв, заробітна платня, орендна плата, плата за 

комунальні послуги, електроенергію, послуги зв’язку, транспорт, охорону, 

харчування штату працівників, податки, рекламу, та інші витрати. Також до 

складу витрат операційної діяльності відносяться витрати на здійснення процесу 

реалізації товарів (які за своєю суттю є витратами послуг з доведення товарів від 

виробника до споживача та пов’язаних із зміною форм власності) й витрати на 

обслуговування, до яких належать обслуговування офіціантами, сервіровка, 

прибирання залу, його освітлення, опалення, амортизація тощо. В той же час, такі 

процеси як обслуговування й реалізація для одних підприємств та/або операцій є 

одночасними й невідокремленими категоріями, а для інших різними. Слід 

зауважити, що процес виробництва продукції відбувається на кухні та у барі; 

обслуговування та реалізація у залі, барі закладу та за його межами. Останнім 

часом спостерігається переміщення послуг з організації споживання продукції із 

залів закладів харчування до робочих місць (офіси, установи); місць відпочинку; 

місць святкування різних подій; до домівки. Тому, для застосування в практичній 

діяльності поданого розподілу витрат операційної діяльності рекомендовано 

виокремлювати підприємства ресторанного господарства за такими типами: 

А – обслуговування й реалізація відбуваються одночасно під час 

споживання замовлених страв клієнтами в залі закладу (кафе, ресторани). 

Б – обслуговування й реалізація відбуваються як самостійні процеси під час 

обслуговування певних урочистих заходів, реалізації напівфабрикатів або страв 

до місць їх замовлень поза межами закладу, або в закладі як сформоване 

замовлення для споживання за межами закладу (зокрема, заклади швидкого 

харчування, кейтерінг, доставка до місця замовлення) тощо. 

В – для підприємств, які поєднують зазначені види процесів (змішаний тип), 

доцільно виокремлювати процеси обслуговування й реалізації за видами 

«продуктів» під час управління витратами (споживання страв у закладі і продаж 

за його межами).  
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Враховуючи, що підприємства ресторанного господарства виконують 

одразу декілька видів господарських процесів, відокремити витрати в системі 

управління витратами за кожним видом досить складно. При цьому частина 

витрат формується одночасно за декількома видами діяльності (рис. 1.3.).  

 

 
Рис. 1.3. Класифікація закладів ресторанного господарства для формування 

витрат за видами процесів  

 

Так, до виробництва й обслуговування можна віднести витрати на: оренду 

приміщення, амортизацію, МШП, миючі засоби тощо. До обслуговування та 

реалізації: витрати на рекламу, оплату праці відповідним категоріям працівників 

та інші витрати. До усіх видів процесів (виробництво, обслуговування, реалізація) 

відносяться заробітна плата, комунальні послуги, миючі засоби, МШП, вивіз 

сміття, прання, охорона, харчування персоналу, витрати на навчання 

співробітників, електроенергія, амортизація посуду та ін. 

Як свідчить практика, для визначення ціни продажу на страви прямо 

включають лише вартість сировини, а інші елементи – операційні витрати і 

прибуток відображають в ціні через встановлений розмір торговельної націнки. 

Таким чином відразу формують ціну виготовленої продукції, минаючи процес 

калькулювання її собівартості. Недоліком такого підходу є те, що під час оцінки 

результатів господарської діяльності не враховуються зрушення у структурі 

товарообороту, що істотно впливає на величину витрат і кінцевий фінансовий 

результат, а відтак й призводить до викривлення рівня рентабельності. Відтак, 

витрати операційної діяльності сьогодні визнаються тільки у фінансовій звітності, 

і не приймають участі у визначеннях альтернативних цін, собівартості й 

управлінні процесами діяльності. 

Для визначення ефективності формування та управління витратами 

рекомендовано визначати їх склад за видами здійснюваних на підприємстві 
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основних господарських процесів ресторанного господарства як подано на рис. 

1.4.  

З метою здійснення дійового управління витратами підприємств 

ресторанного господарства усі витрати доцільно об’єднувати у керовану систему, 

яка дозволить визначати реальні витрати підприємства. З цією метою, на першому 

етапі, варто уточнити для підприємств ресторанного господарства об’єкти витрат, 

тобто предмет, який потребує окремого виміру пов’язаних із ним витрат: 

- процеси діяльності (виробництво, обслуговування і реалізація); 

- місця виникнення: структурні підрозділи (склад, кухня, зал, бар, 

торговельна мережа) або центри відповідальності (виконання менеджерами 

встановлених обов’язків в межах центрів); 

- продукти (обідня продукція, барна продукція, фуршет, години 

перебування у «некафе» кейтерінг тощо). 

На другому етапі доцільно визначити носії витрат, які призводять до 

виникнення витрат: 

- товари та продукція (напівфабрикати); 

- етапи і технологічні операції (підготовка, нарізка, варіння, 

обсмажування, оформлення страви тощо); 

- угоди на замовлення (кейтерінгу, фуршету, організації свят тощо). 

Для цього, перш за все, доцільно усі витрати віднести до центрів їх 

виникнення. У підприємствах ресторанного господарства пропонуємо центри 

визначати за такими видами процесів: виробництво, обслуговування та реалізація 

продукції. На основі системи розподілу витрат операційної діяльності (рис. 1.4.) 

здійснено групування витрат за видами процесів діяльності підприємств 

ресторанного господарства в таблиці 1.3. 

Проведені уточнення понять дозволяють інтегрувати теоретичні пропозиції 

до практичної площини підприємств ресторанного господарства, шляхом 

узгодження формування інформації про склад витрат за видами діяльності, 

процесами, підрозділами для підвищення можливостей системи управління 

витратами. 

Кількість та склад операційних витрат залежить від кількості видів 

«продуктів» – види пропонованих клієнтам закладами ресторанного господарства 

продукції (страви кухні, барна продукція, фуршети, напівфабрикати) та послуг 

(«некафе», кейтеринг, доставка, флористика, організація свят).  

До «продуктів» підприємств ресторанного господарства запропоновано 

відносити: 

- страви для сніданків, обідів, ланчів; 

- барна продукція (коктейлі, морозиво, тістечка, кава, чай та ін.); 
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Собівартість використаних матеріалів 

Інші витрати (декор, періодичні видання, інтер’єр, прасування тощо) 

 

Рис. 1.4. Система розподілу витрат операційної діяльності підприємств ресторанного господарства  

за видами процесів 

Витрати на зберігання, сортування, дезінфекцію, 

тару 

Б ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАЛ Витрати на оплату праці В 

Витрати на утримання залу (електроенергія, опалення, амортизація, прибирання) В 

Собівартість використаних матеріалів 

Інші витрати (декор, періодичні видання, інтер’єр, прасування тощо) В 

 

Витрати на оплату праці В 

Собівартість використаних сировини, товарів, матеріалів В 

Інші витрати  

Витрати на оплату праці В 

Витрати на доставку (транспорт, кур’єр) та продаж В 

Собівартість використаних матеріалів, Інші витрати В 

В ЗМІШАНИЙ ТИП 

2
3
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Таблиця 1.3 

Групування витрат за видами господарських процесів 

Вид  

процесу 
Місце  

виник- 

нення 

витрат 

Види витрат Статті витрат 

1 2 3 4 

В
и

р
о
б

н
и

ц
тв

о
 

С
к
л
ад

 
Витрати на придбання 

сировини 

Первісна вартість сировини 

Витрати на закупку 

товарів 

Первісна вартість покупних товарів 

Витрати на зберігання  

Електроенергія, тара, сортування, дезінфекція, 

амортизація, заробітна плата комірника  

К
у
х
н

я 

Використання сировини 

Продукція власного виробництва (вартість 

напівфабрикатів та готової продукції), втрати 

від браку  

Витрати праці 
Заробітна плата: кухарів, технолога, 

посудомийників 

Виробничі витрати 

Амортизація кухонного обладнання та 

інвентарю, кухонних меблів, посуду, МШП, 

електоенергія 

Інші витрати 

Поточний ремонт, майстер-класи для 

працівників, спеціалізована періодична 

література, миючі та дезінфікуючі засоби 

О
б

сл
у
го

в
у
в
ан

н
я
, 
р
еа

л
із

ац
ія

 

З
ал

а 

Витрати праці Заробітна плата адміністратора, офіціантів 

Витрати на реалізацію 

страв 

Меблі, скатертини, музика, газети, журнали, 

книги, Wi-Fi, кабельне телебачення 

Витрати періодів Додатковий декор до свят 

Інші витрати Декор, серветки, квіти, бланки тощо 

Б
ар

 

Витрати праці Заробітна плата барменів 

Витрати на реалізацію 

товарів 

Покупні товари  

Виробничі витрати Обладнання, інвентар, посуд для бару, 

касовий апарат 

Зберігання Амортизація, електроенергія 

Використання товарів Продукція власного виробництва 

 

А
д

м
ін

іс
тр

ац
ія

 

Витрати праці Заробітна плата адміністрації 

Адміністративні витрати Офісна техніка, податки, соціальні 

відрахування, ліцензії, дозволи, штрафи, пеня, 

послуги зі сторони (банківські, аудиторські, 

юридичні та ін.), реклама (буклети, смс-

рассилка), спеціалізована література 

Інші витрати Оновлення сайту, послуги зв’язку (пошта, 

телефон, факс, інтернет), канцтовари. 
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1 2 3 4 

В
и

р
о
б

н
и

ц
тв

о
, 

о
б

сл
у
го

в
у
в
ан

н
я
, 

р
еа

л
із

ац
ія

 

Загальновиробничі витрати 

 

Оренда приміщення, заробітна платня: шеф 

кухаря, амортизація, уніформа, 

електроенергія, комунальні послуги, миючі 

засоби, МШП, вивіз сміття, прання, заробітна 

плата прибиральників, витрати на охорону, 

харчування персоналу, витрати на навчання 

співробітників, послуги транспорту. 

 

- банкети – передбачає обов’язкове розміщення гостей за столами, 

виключаючи самообслуговування, і вважається самою традиційною і 

консервативною формою проведення урочистих заходів. Для проведення банкетів 

досить часто використовується спеціальний банкетний зал; 

- фуршети – гості їдять стоячи, вільно вибираючи страви та напої, 

обслуговуючи себе самостійно. Меню фуршету складається в основному з 

великого числа холодних та гарячих закусок. 

- виробництво напівфабрикатів для власного споживання та реалізації; 

- формат «некафе» – напої, печиво, інтернет, усе безлімітне. Платити 

доводиться тільки за час перебування в закладі; 

- кейтеринг – «вид продукту» підприємств ресторанного господарства 

пов’язаний з наданням послуг на віддалених точках: приготування та доставка 

готової їжі, організація харчування співробітників компаній і приватних осіб, 

виїзне обслуговування заходів, роздрібний продаж готової кулінарної продукції. 

Кейтеринг включає в себе додаткові послуги: обслуговування, сервірування, 

оформлення приміщення і тому подібні послуги. 

Таким чином, специфіка надання видів «продуктів», які пропонують 

досліджувані заклади, по-різному визначає процес споживання й забезпечення 

формування витрат, що потребує відповідних методичних положень стосовно 

управління ними.  

Отже, витрати як економічну категорію, вивчають досить різнопланово що 

підтверджується, зокрема, широким колом різноманітних класифікацій, які 

використовуються в економічному науковому просторі. На сьогодні 

спостерігається значна кількість класифікаційних ознак витрат, які визначають й 

характеризують їх особливості. 

 

 

1.2. Класифікація витрат підприємств ресторанного господарства 

 

В багатьох наукових дослідженнях, в яких вивчається управління витратами 

за різними розрізами, приділено значну увагу розгляду питань їх класифікації, як 

одному з ключових елементів розуміння подальших аналітичних і управлінських 

Продовження табл. 1.3 
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процедур. Класифікація витрат забезпечує більш глибше теоретичне вивчення їх 

природи й порядку формування та особливості розподілу за окремими об’єктами 

управління [196, с. 399]. Класифікація витрат визначає загальнометодологічні 

схеми формування витрат, тому виникає необхідність уточнити їх класифікаційні 

ознаки в підприємствах ресторанного господарства з метою отримання 

можливості більш точно визначати розміри окремих видів витрат й фінансових 

ресурсів, витрачених на забезпечення організації всіх процесів діяльності. 

З метою групування витрат в систему класифікації найбільш складним 

питанням завжди є визначення ознак, за якими відбувається систематизація, що 

залишає дану проблему дискусійною. В науковій економічній літературі 

останніми роками подано значну кількість класифікаційних ознак щодо витрат, 

проте вони визначені, здебільшого, за галузями економіки [1; 47; 91; 115; 117; 

124; 214; 220], або носять дещо загальний характер [71; 80; 81; 84; 92; 127; 221; 

285]. Перш за все, варто відзначити про нормативне закріплення класифікації 

витрат підприємств торгівлі та ресторанного господарства за ознаками поданими 

в таблиці 1.4. згідно методичних рекомендацій з формування складу витрат та 

порядку їх планування у торговельній діяльності [183]. 

 

Таблиця 1.4 

Класифікація витрат згідно з Методичними рекомендаціями з формування 

складу витрат та порядку їх планування у торговельній діяльності 
 

Ознаки класифікації Групи витрат 
1 2 

1. За видами діяльності Операційної, фінансової, інвестиційної 

діяльності. Інші витрати звичайної 

діяльності. Надзвичайні витрати. 

2. За економічним змістом Економічні елементи 

Статті калькуляції витрат 

3. За ступенем реагування на 

зміни обсягу виробництва 

Умовно-постійні.  

Змінні. 

4. За періодами Витрати поточного періоду 

Витрати майбутніх періодів 

5. За центрами відповідальності 

або місцем виникнення 

Витрати відділу, цеху, іншого структурного 

підрозділу. 

6. За ступенем однорідності Одноелементні (прості). Комплексні. 

7. За ступенем контролю Контрольовані. Неконтрольовані. 

8. За принципами управління Планові та позапланові витрати. 

* складено за [6] 
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Проте, дана класифікація не повною мірою відповідає вимогам 

інформаційного забезпечення управління витратами в підприємствах 

ресторанного господарства, оскільки не враховує повною мірою всіх потреб 

системи управління. Практика свідчить про переважне використання тих ознак 

класифікації, яких потребує система бухгалтерського обліку, тому нівелюється 

інформаційна значимість всіх інших класифікаційних ознак для системи 

контролю, аналізу, прогнозування й регулювання витрат, навіть виключаючи ці 

процеси. 

Наукова література на сьогодні розкриває декілька підходів до визначення 

критеріїв класифікації затрат [50; 84; 112; 196; 220; 237]. З огляду на це, 

враховуючи існуючі наукові здобутки щодо даного питання та зважаючи на 

потреби власників до класифікації витрат підприємств ресторанного господарства 

пропонується застосувати підхід запропонований К. Друрі, в основу якого 

покладено три ключових цілі, для яких здійснюється збір інформації про витрати 

[112]. Слід зазначити, що даний підхід використовуються багатьма науковцями, 

оскільки кожна функція управління витратами підприємства вимагає різних типів 

інформації про них, основоположним в цьому підході вбачають відповідність 

витрат цілям, які виходять із поняття функцій управління й відповідають його 

завданням: 

- оцінка запасів та визначення фінансових результатів;  

- прийняття управлінських рішень;  

- планування, контроль та регулювання витрат. 

Враховуючи функції, які виконує система управління витратами 

пропонується в рамках зазначеного підходу розкрити сутність економічної 

природи класифікації витрат в розрізі таких функцій (рис. 1.5). 

З урахуванням наведеного, на рис. 1.6. подано уточнену класифікацію 

витрат за основними напрямами та ознаками, яка є основою для формування 

інформаційного забезпечення в управлінні витратами підприємств ресторанного 

господарства. Обрані класифікаційні ознаки дозволять комплексно досліджувати 

поведінку витрат й забезпечувати у необхідному розрізі їх групування. 

Обрані класифікаційні ознаки дозволять комплексно досліджувати 

поведінку витрат й забезпечувати у необхідному розрізі їх групування. За умови 

класифікації витрат для оцінки запасів і визначення фінансових результатів 

основна увага приділяється розподілу витрат між вартістю виготовленої і 

реалізованої продукції та вартістю матеріальних запасів. Для обґрунтування 

прийняття управлінських рішень особливе значення має визначення релевантної 

інформації про витрати та їх поведінку, залежно від зміни внутрішніх чи 

зовнішніх умов діяльності підприємства. 
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Рис. 1.5. Економічна природа формування класифікації витрат для підприємств 

ресторанного господарства 
 

Здійснення планування та належного контролю за витратами неможливе без 

формування нормативів і бюджетів витрат, визначення рівня контрольованості 

цих витрат на різних рівнях управління підприємством, а також даних про 

відхилення фактичних витрат від їх очікуваного значення. Крім того, в кожному з 

перерахованих напрямків, відбувається подальша деталізація витрат залежно від 

цілей управління. Проаналізувавши класифікації витрат в наукових роботах 

вчених та враховуючи галузеві особливості досліджуваних підприємств, ми 

дійшли висновку, що для оцінки запасів та визначення фінансових результатів 

підприємств ресторанного господарства доцільно використовувати таку 

класифікацію витрат: за центрами відповідальності, за економічним змістом, за 

видами продуктів (послуг), по відношенню до господарського процесу, за 

повнотою здійснення витрат, за способом віднесення до певних об’єктів обліку, за 

економічною роллю.  

Специфіка ресторанів відносно здійснення етапності процесів діяльності за 

короткостроковий період (приготування страви, реалізація та обслуговування 

(організація споживання)), зумовлює важливість застосування класифікації витрат 

за стадіями господарського процесу для здійснення контролю за рівнем витрат, 

узагальненням і визначенням витрат за центрами відповідальності.  

Визначення цілей класифікації залежно від функцій управління 

Відбір ознак класифікації відповідно до мети і завдань стратегії підприємства 

Виділення господарських процесів, які призводять до виникнення витрат для 

визначення ефективності підрозділів та контролем функціонування центрів витрат 

й можливості точного розподілу непрямих витрат  

 

Формування класифікації, обумовленої специфікою діяльності та змістом 

отримуваної інформації для прийняття рішень  

Затвердження складеної класифікації витрат внутрішнім нормативним документом 

для використання в системі управління витратами й для формування бази 

програмного забезпечення підприємства в автоматизованому його середовищі. 

планування (прогнозування) – етапність та періодизація виникнення; 

регулювання – вплив на витрати шляхом прийняття рішень враховуючи межі 

впливу й обсяги потужностей; 

облік і аналіз – встановлення способів віднесення витрат до їх об’єктів через 

врахування технологічних особливостей за видами діяльності; 

організація – визначення витрат за центрами (місцями) їх виникнення; 

координація – регулювання параметрів діяльності (виробничих структур і 

потужностей). 
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Рис. 1.6. Класифікація витрат операційної діяльності підприємств ресторанного 

господарства для прийняття управлінських рішень 

Класифікація витрат операційної діяльності підприємств ресторанного господарства 

Для оцінки запасів та 

визначення фінансових 
результатів 

Для прийняття 

управлінських рішень 
Для планування, 

контролю та 

регулювання витрат 

За центрами відповідальності 

Витрати виробництва 

Витрати обслуговування 

За способом віднесення до 

певних об’єктів обліку 

Повнота здійснення витрат 

По відношенню до 

господарського процесу 

За економічним змістом 

За видами пропонованих продуктів 

(послуг) 

Витрати реалізації 

Елементи витрат 

Статті калькулювання витрат 

Страви для сніданків,обідів, ланчів 

Барна продукція 

Формат «некафе» 

Банкети 

Фуршети 

Кейтеринг 

Виробництво напівфабрикатів для 

власного споживання та реалізації 

Виробничі 

Невиробничі 

Торговельні 

Вичерпні (спожиті) витрати 

Невичерпні (неспожиті) витрати 

Непрямі витрати 

Прямі витрати 

За економічною роллю 

Виробничі 

Накладні витрати 

Основні витрати 

Невиробничі 

Залежно від прийняття 

управлінських рішень 

Нерелевантні витрати 

Релевантні витрати 

Диференційні витрати 

Залежно від впливу змін на 

витрати в обсязі виробництва 

Змінні (умовно-змінні) 
 

Змішані витрати 

Постійні (умовно-постійні) 

По відношенню до обсягу зміни 

потужності підприємства 

Дискретні витрати 

Обов’язкові 
ви

тр

ат

и  

З точки зору аналізу їх 

динаміки в часі 

Прогресуючі витрати  

Лінійні витрати  

Дегресуючі витрати  

Регресуючі витрати  

По відношенню до витрачання 

активів 

Можливі витрати (втрати) 

Дійсні (реальні) витрати  

За методом обчислення 

Середні (диференційні) 

Маржинальні витрати  

За етапами життєвого циклу 

Витрати виходу підприємства з ринку 

Витрати діяльності підприємства на ринку 

Витрати на створення підприємства та входження на ринок 

За рівнем контрольованості 

Контрольовані витрати 

Частково контрольовані 

витрати 

Неконтрольовані витрати 

За рівнем регульованості 

Регульовані витрати 

Нерегульовані витрати 

За порядком обчислення 

Фактичні витрати 

Планові (бюджетні) або 
прогнозні витрати 

Нормативні витрати 
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Відтак, витрати групуються за видами процесів, які їх спричинили, що 

забезпечує для управління інформацію про витратомісткість кожного окремого 

процесу під час здійснення господарської діяльності. 

За центрами відповідальності, виокремлення яких широко представлено у 

науковій літературі, для підприємств ресторанного господарства пропонуємо 

поділ витрат виробництва, обслуговування (організація споживання) та реалізації 

продукції. Як зазначалося, виробництво продукції здійснюється на кухні та у барі, 

обслуговування ж та реалізація у залі, барі закладу, через торговельну мережу або 

виїзні заходи за його межами. Відповідно до цього згруповано види статей витрат 

за центрами їх виникнення. Статті витрат виробництва пропонується формувати 

за рахунок: вартості сировини (сировинний набір), вартості покупних товарів, 

електроенергії, вартості оренди площ пов’язаних із виконанням виробничих 

функцій, дезінфекція, втрати від браку, заробітної плати (кухарів, технолога, 

комірника та інших), амортизації кухонного обладнання та інвентарю, поточного 

ремонту основних засобів, навчання (підвищення кваліфікації) працівників 

виробництва. До витрат на обслуговування віднесено: заробітну платню 

адміністратора, офіціантів, амортизацію меблів, прання й прасування текстилю 

залу, оплата роботи музикантів, вартість оренди залу, підписка на періодичні 

видання для відвідувачів, Wi-Fi, кабельне телебачення, декор, тощо. До витрат на 

реалізацію віднесено такі: заробітна платня барменів та адміністрації, вартість 

покупних товарів, амортизація і обслуговування обладнання й інвентарю, посуду 

для бару, касового апарата, офісної техніки, вартість оренди транспорту та (або) 

торговельних площ, електроенергія, податки, сторонні послуги (банківські, 

аудиторські, юридичні та ін.), реклама, миючі засоби, охорона, комунальні 

послуги,оновлення сайту, послуги зв’язку, канцтовари, клієнтські картки тощо. 

Класифікація за центрами відповідальності дозволяє підприємствам 

ресторанного господарства визначати ефективність формування та управління 

витратами для використання таких його інструментів як бюджетування, аналіз й 

контроль, тобто для вимірювання й оцінювання реальних витрат підприємства й 

контролювання їх рівня. 

Поділяючи думки науковців, приєднуємось до поглядів щодо необхідності 

за економічним змістом витрати класифікувати в розрізі економічних елементів та 

статей калькуляції. Економічним елементом прийнято називати первинний 

однорідний вид витрат на виробництво і реалізацію продукції, який на рівні 

підприємства неможливо розкласти на складові частини. Положенням п. 11 

П(С)БО 16 «Витрати» про склад витрат, які включаються до собівартості 

продукції, встановлено єдиний для всіх підприємств перелік економічно 

однорідних витрат: матеріальні витрати; витрати на оплату праці; відрахування на 

соціальні потреби; амортизація; інші витрати [6]. Поелементне угрупування 
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витрат показує кількість виробленої продукції у прив’язці до видів витрат у 

цілому по підприємству за певний період часу незалежно від того, де вони 

виникли і на виробництво якого конкретного продукту вони використані. 

Угрупування витрат за економічними елементами також використовується при 

складанні Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). Проте така 

класифікація витрат в підприємствах ресторанного господарства не дозволяє 

обчислити собівартість окремих видів продукції й встановити обсяг витрат 

конкретних структурних підрозділів (склад, кухня, зал, бар, адміністрація). 

Зокрема, електроенергія та опалення підприємствами ресторанного господарства 

використовуються, як під час процесу виготовлення страв на кухні, так і для 

освітлення та опалення зали, бару, адміністративних приміщень. У свою чергу, в 

процесі виробництва електроенергія та опалення може витрачатися на 

виготовлення страв у різних обсягах, або за видами пропонованих «продуктів» 

діяльності – для обслуговування ланчу або фуршету. Для вирішення цих завдань 

більш доцільно застосовувати класифікацію витрат за статтями калькуляції в 

розрізі місць виникнення витрат. Угрупування витрат за калькуляційними 

статтями дозволяє визначати призначення витрат та їх роль, організовувати 

контроль над витратами, виявляти якісні показники господарської діяльності як 

підприємства в цілому, так і його окремих підрозділів, встановлювати, по яких 

напрямках необхідно вести пошук шляхів зниження витрат виробництва [284]. 

При цьому калькуляційною статтею прийнято називати певний вид витрат, який 

формує собівартість як окремих видів, так і всієї продукції в цілому [221, с. 56]. В 

той же час, на сьогодні досліджуваними підприємствами до складу статей 

калькуляційних карт не включено статті витрат у їх первісному економічному 

значенні, а обмежено лише витратами сировинного набору. Рекомендовано 

доповнити статті витрат підприємств ресторанного господарства такими: витрати 

на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація основних засобів, 

загальновиробничі витрати (в розрізі рекомендованого їх складу в табл. 1.3), 

витрати на зберігання товарів (тара, сортування, дезінфекція), інші витрати. Отже, 

незважаючи на певну складність даного процесу, формування собівартості 

виробництва страв через застосування статей витрат систематизує уявлення про 

склад і структуру витрат, які формують вартість продукції під час її виготовлення. 

За видами пропонованих вище продуктів (послуг) витрати варто 

класифікувати за видами виготовленої продукції: страви для сніданків, обідів, 

ланчів; барну продукцію (коктейлі, морозиво, кава та ін.); банкети; фуршети; 

виробництво напівфабрикатів для власного споживання та реалізації; формат 

«некафе»; кейтеринг. Кожна з вищезазначених послуг (продуктів) підприємств 

ресторанного господарства та їх обсяг в товарообороті закладу впливає на 

структуру витрат та визначення фінансового результату в розрізі видів продуктів 
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(послуг). Так, підприємство може надавати повноцінні послуги виїзного 

ресторанного обслуговування: організація фуршетів, корпоративних заходів, 

бенкетів та інше та (або) доставки готових страв. Процес організації доставки 

готових страв менш витратомісткий ніж для «повноцінного кейтерингу», коли 

потрібно забезпечення додатковим набором посуду, обладнання, транспортом для 

перевезення; додатковим штатом на правах додаткової занятості для виконання 

конкретного замовлення. 

По відношенню до господарського процесу, враховуючи специфіку 

досліджуваних підприємств, витрати класифікують на виробничі, невиробничі та 

торговельні (реалізаційні). Доцільність такого угрупування обґрунтовується 

специфікою ресторанів та необхідністю оцінки структури витрат за кожним 

процесом, який забезпечує здійснення господарської діяльності. Дані про витрати 

в розрізі процесів дозволяють приймати рішення щодо мінімізації та оптимізації 

рівня витрат в розрізі процесів з метою визначення рівня витратності продукції та 

рентабельності кожного процесу. 

До виробничих належать витрати пов’язані з виробництвом продукції 

власного виготовлення або напівфабрикатів в кухні та барі: сировина і матеріали, 

покупні напівфабрикати, заробітна плата та інші виплати робітникам, амортизація 

основних засобів, орендна плата, загальновиробничі витрати та інші витрати. Як 

показали дослідження, розмір витрат виробництва залежить від типу 

підприємства і, головним чином, від питомої ваги в товарообороті продукції 

власного виробництва, а також рівня контингенту, який обслуговується, форм 

обслуговування, сезонності та інших чинників. До невиробничих витрат 

відносяться витрати, які згідно П(С)БО 16 «Витрати» не включаються до 

виробничої собівартості продукції і які пов’язані з діяльністю підприємства в 

цілому у звітному періоді. У підприємствах ресторанного господарства це витрати 

пов’язані з обслуговування клієнтів у залі та барі закладу, адміністративні витрати 

та інші витрати (оновлення сайту, послуги зв’язку, клієнтські картки) тощо. На 

підприємствах ресторанного господарства мають також місце торговельні витрати 

– собівартість покупних товарів, які будуть продані без додаткової обробки (соки, 

алкогольні напої, шоколад, тютюнові вироби тощо). 

У працях вчених за повнотою здійснення витрати поділяють на вичерпні 

(спожиті) та невичерпні (неспожиті) [84; 95; 119; 219]. Вичерпні (спожиті) 

витрати трактують як збільшення зобов’язань або зменшення активів у процесі 

поточної діяльності для отримання доходу звітного періоду. До них належать 

витрати на реалізовані в звітному періоді продукти (послуги) й їх вартість 

відображується у Звіті про фінансові результати (сукупний дохід). Невичерпані 

(неспожиті) витрати трактують як збільшення зобов’язань або зменшення активів 

у процесі поточної діяльності для отримання доходу або іншої вигоди в майбутніх 
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періодах, яке відображається в активі Балансу. До невичерпаних належать 

залишки сировини і покупних товарів на складі, витрати на придбання 

обладнання тощо. Така класифікаційна ознака є важливою для визначення впливу 

визнаних доходів і витрат на управління структурою майна. Оскільки для 

власника витрати є тим елементом управління, який спричинює рух майна, рівень 

їх впливу забезпечує вплив на фінансовий стан. 

В економічній літературі витрати за способом віднесення до певних об’єктів 

поділяються на прямі та непрямі [84; 220; 228; 285; 294]. До прямих відносять 

витрати, безпосередньо пов’язані з виготовленням того або іншого продукту [220, 

с. 48]. Оскільки в підприємствах ресторанного господарства в якості 

калькуляційної одиниці прийнята, в основному, сировина, то прямими являються 

витрати, які можуть бути віднесені до витрат тієї чи іншої групи сировини. В 

якості прямих витрат тут виступає тільки ціна сировини (відповідно 

калькуляційних карт), яка визначається виходячи із норм продуктів, передбачених 

діючими нормами збірників рецептур. До непрямих відносяться витрати, 

величина яких не може бути безпосередньо віднесена на одиницю продукції або 

сировини (витрати на утримання і ремонт приміщення, податки, орендна плата 

тощо) [220, с.49]. Коригування й регулювання постійних витрат вимагає більше 

часу, і вони визначаються розмірами підприємства (площа залу, кількість 

посадкових місць тощо) та обсягом виробничих потужностей. Механізм 

віднесення витрат за цією ознакою залежить від вибору об’єкта затрат, адже, як 

свідчить практика, одні й ті ж затрати можуть бути одночасно прямими і 

непрямими по відношенню до різних об’єктів. 

Суттєве аналітичне значення має визначення витратомісткості окремих груп 

сировини, продукції власного виробництва й покупних товарів, що дає змогу 

визначити повні витрати кожного виду сировини і готових страв, й виступає 

передумовою для науково-обґрунтованого планування витрат. Розрахунок прямих 

та непрямих витрат й вірно розраховані витрати за окремими групами страв дають 

змогу встановити економічно обґрунтовані розміри націнок та знижок, які 

повинні забезпечити рентабельність виробництва та реалізації кулінарних 

виробів, зробити однаково вигідним використання усіх видів сировини. Цю 

класифікаційну ознаку необхідно обов’язково враховувати під час здійснення 

процесу бюджетування, оскільки час може виступати тут критерієм переходу 

постійних в змінні або навпаки: збільшення працівників, розширення площі залу, 

введення до експлуатації нового обладнання тощо. 

За економічною роллю витрати поділяються на основні та накладні [84]. 

Основними є прямі витрати, безпосередньо пов’язані з процесом виготовлення 

страв. Накладні витрати виникають у зв’язку з організацією, обслуговуванням 

виробництва, реалізацією продукції та управлінням й складаються з комплексних 
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загальновиробничих і комерційних витрат. Такий поділ витрат заснований на 

тому, що в собівартість продукції повинні включатися лише виробничі витрати. 

Накладні витрати забезпечують процес реалізації продукції і функціонування 

підприємства як господарської одиниці, у зв’язку з чим повинні покриватися за 

рахунок прибутку. Міжнародна практика, на відміну від вітчизняної основні 

витрати відносить до виробничих, а накладні до періодичних витрат. 

В економічній літературі поділ витрат на прямі і непрямі дещо подібний до 

поділу їх на основні та накладні. Як справедливо робить висновок М.В. Реслер 

між класифікаціями витрат на основні-накладні та прямі-непрямі існує певний 

зв’язок, але в їх основі лежать принципово різні класифікаційні ознаки: 

відношення до технології виробництва, тобто виробничий процес, а підставою 

розподілу витрат на прямі й непрямі є можливість зв’язку з об’єктом обліку, тобто 

особливості організації облікового процесу [244]. 

Для прийняття управлінських рішень підприємствам ресторанного 

господарства рекомендовано використовувати таку класифікацію витрат: залежно 

від прийняття управлінських рішень, залежно від впливу змін на витрати в обсязі 

виробництва, по відношенню до потужності підприємства, по відношенню до 

витрачання активів, за методом обчислення, з точки зору аналізу динаміки витрат 

в часі та за етапами життєвого циклу. 

Для прийняття управлінських рішень необхідно розрізняти релевантні, 

нерелевантні та диференційні витрати [99]. 

Релевантні – витрати, які можуть бути змінені внаслідок прийняття 

управлінського рішення, а не релевантні, не залежать від прийняття 

управлінського рішення. Витрати, котрі становлять різницю між значенням 

релевантних витрат при альтернативних рішеннях є диференційними витратами 

[91, с. 36]. Так, при прийнятті рішення щодо придбання чи оренди приміщення – 

витрати на його придбання та орендна платня є релевантними витратами, в той же 

час амортизація приміщення при прийнятті рішення щодо придбання чи його 

оренди відноситься до нерелевантних витрат. Різниця ж між витратами на його 

придбання й сумою орендної платні за час оренди є диференційними витратами. 

Даний вид витрат необхідно враховувати під час формування стратегії витрат 

підприємства. 

Розглядаючи альтернативи рішень, слід враховувати дійсні (реальні) та 

можливі витрати (втрати), які не визнаються при бухгалтерському підході. Дійсні 

витрати – це витрати, які пов’язані зі сплатою грошей або витрачання інших 

активів (витрати на закупку сировини, товарів, заробітна платня, витрати на 

сплату податків, відсотків, пені тощо) [144, с.59]. Можливі витрати – це вигода, 

яка втрачається, коли прийняття певного рішення вимагає відмовитися від 

альтернативного рішення. У разі використання застарілих газових плит (з 
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обмеженим колом функцій та низьким класом енергоспоживання) підприємство 

не лише втрачатиме кошти на їх обслуговування, а й позбавляється можливості 

економії ресурсів та площі нагріву кухонного посуду. 

Щодо управління витратами, важливо визначати їх поведінку. Постійними є 

витрати, абсолютна величина яких мало або зовсім не залежить від змін обсягу 

товарообороту [84, с. 83]. Постійні витрати на одиницю продукції зменшуються із 

збільшенням обсягу товарообороту. Постійні витрати не змінюються автоматично 

зі зміною обсягу виробництва, але можуть змінитися через будь-яке управлінське 

рішення [85, с. 211]. 

До змінних відносяться витрати, величина яких при інших рівних умовах 

змінюється зі зміною обсягу товарообороту [221, с.64]. Такі учені як В. Сопко, 

В. Палій, М. Трубочкіна, М. Вахрушина класифікацію змінних витрат 

розширюють поняттям еластичності. До змінних витрат належать витрати 

підприємств ресторанного господарства на сировину, покупні напівфабрикати, 

паливо та електроенергію, на оплату праці кухарів, офіціантів, знос спецодягу та 

малоцінного інвентарю, інші витрати. Такий поділ витрат в деякій мірі умовний, 

тому на нашу думку пропорційно обсягу товарообороту в закладах харчування 

необхідно відносити близько 50% суми таких статей витрат як «Знос спецодягу та 

малоцінного інвентарю», «Паливо, електроенергія», «Витрати зв’язку», «Інші 

витрати» до змінних. Решта 50% витрат можуть бути віднесені до постійних. З 

огляду на специфіку діяльності підприємств ресторанного господарства, 

вважаємо за доцільне вивчати динаміку змінних і постійних витрат у 

короткостроковому періоді – місяць, квартал або півріччя, що дозволить 

приймати оптимальні управлінські рішення в межах релевантності, на підставі 

даних оперативного аналізу «обсяг-витрати-прибуток». 

З точки зору аналізу динаміки витрат в часі, можна виділити чотири 

головних їх види. Лінійні витрати – загальні витрати зростають пропорційно 

збільшенню обсягу виробництва [84, с. 92] (витрати на сировину, на основі якої 

виготовляється продукція). Аналогічно змінюються всі змінні витрати. 

Прогресуючі витрати – загальні витрати зростають вищими темпами, ніж обсяг 

виробництва [196] ( витрати на оплату праці). Дегресуючі витрати – загальні 

витрати зростають нижчими темпами, ніж обсяг виробництва [196] (орендна 

плата приміщення та поточний ремонт, амортизація, податки). Регресуючі 

витрати – загальні витрати зменшуються внаслідок збільшення виробництва 

продукції [196] (рідкісні випадки на практиці). 

Характер динаміки витрат в значній мірі може змінюватись в залежності від 

умов здійснення виробничого процесу, тому врахування даної класифікаційної 

ознаки підвищить результативність бюджетування, формування маржинального 

доходу тощо. В несприятливих умовах оподаткування практично всі витрати 
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можуть мати прогресуючий характер, а покращення умов виробництва може 

надати динаміці витрат характеру дегресуючих, в той час коли зміна організації 

виробництва (безпосередній чинник формування витрат) сприятиме регресуванню 

витрат. 

По відношенню до потужності підприємства витрати поділяються на 

обов’язкові та дискретні. Обов’язковими визнають ті витрати, розмір яких 

розраховується відповідно до нормальних потужностей при нульовому обсязі 

діяльності (амортизаційні відрахування, податки, орендна плата тощо). Дескретні 

витрати виникають протягом певного періоду часу за результатом ухваленого 

конкретного рішення, незалежно від обсягів виробництва і реалізації страв 

(витрати на вартість рекламних засобів, на програми підвищення кваліфікації 

персоналу, спеціалізовану літературу тощо). 

За методом обчислення витрати класифікують на маржинальні та  середні 

[281]. У підприємствах ресторанного господарства маржинальні витрати – це 

витрати на виготовлення додаткової кількості продукції власного виробництва під 

час надання таких послуг, як організація банкетів, фуршетів або послуг 

кейтерингу. Середні витрати – це середнє значення витрат на гривню продукції 

власного виробництва за звітний період. Така класифікація дозволяє більш точно 

обчислювати рентабельність продуктів (послуг) за різних обсягів її виконання. 

Для планування, контролю та регулювання витрат підприємствам 

ресторанного господарства передбачено використовувати таку класифікацію 

витрат: за рівнем контрольованості, за рівнем урегульованості та за порядком 

обчислення витрат [50]. 

Для забезпечення системи контролю за витратами їх групують на 

контрольовані, частково контрольовані та неконтрольовані. Контрольовані – це 

витрати, які піддаються контролю з боку суб’єктів управління (витрати сировини, 

товарів, матеріалів, заробітної плати персоналу на рівні управління) [50, с. 62]. 

Зазвичай мають цільовий характер і можуть бути обмежені окремими витратами. 

Частково контрольовані, які менеджер може частково контролювати і частково 

впливати на них на певному рівні управління (витрати на утримання і 

експлуатацію обладнання кухні та бару на рівні управління) [80, с. 59]. 

Неконтрольовані витрати не залежать від діяльності суб’єктів управління. 

Наприклад, переоцінка основних засобів, що призвела за собою збільшення сум 

амортизаційних відрахувань, зміна цін на оренду приміщення, паливно-

енергетичні ресурси, ставки податків тощо. 

Під час побудови системи контролю витрат необхідно визначити: 

- систему підконтрольних показників, склад і рівень їх деталізації; 

- строки подання звітності; 

- розподіл відповідальності за повноту, своєчасність і достовірність 
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інформації, що міститься у звітах за витратами, тобто «прив’язати» систему 

контролю до центрів відповідальності на підприємстві. 

Для того, щоб система контролю витрат на підприємстві була ефективною, 

доцільно визначати центри відповідальності (рис. 1.3), а потім скористатися 

системою управлінського обліку, що дозволить своєчасно виділяти «вузькі місця» 

в плануванні й формуванні витрат. 

Процес управління витратами на підприємстві включає в себе і процес 

регулювання їх рівня, для чого витрати поділяються на регульовані і 

нерегульовані [84]. Повністю регульовані витрати виникають, насамперед, у 

сферах виробництва, на величину яких керівник підрозділу може безпосередньо 

впливати і несе відповідальність за їх величину (витрати на закупку сировини, 

заробітна платня, електроенергія тощо). Нерегульовані – витрати, на величину 

яких керівник підрозділу вплинути не може (витрати на оренду приміщення, 

амортизація, податки, витрати на зв’язок тощо). Ступінь регульованості витрат 

буде відрізнятися в залежності від таких умов: 

- тривалості періоду часу (при тривалому періоді з’являється можливість 

впливати на ті витрати, які в короткому періоді вважаються заданими); 

- повноважень особи, що приймає рішення (витрати, які є заданими на рівні 

адміністрації, можуть виявитися регульованими на рівні директора). 

Розподіл витрат на регульовані і нерегульовані необхідно передбачити в 

звітах про виконання бюджетів за центрами відповідальності. Це дозволить 

виділити сферу відповідальності менеджера і оцінити його роботу в частині 

контролю за витратами підрозділу підприємства. 

За порядком обчислення витрати класифікують на фактичні, планові 

(бюджетні) або прогнозні та нормативні. До фактичних належать витрати на 

виготовлення страв та їх реалізацію (витрати сировини, заробітної платні, 

фактичні накладні витрати). До планових (бюджетних) або прогнозних витрат 

належать витрати на запланований (бюджетний) або прогнозний обсяг діяльності 

(планові витрати визначені на основі бюджетних розрахунків).  

До нормативних витрат відносяться попередньо встановлені, обґрунтовані 

спеціалістами витрати, яких слід дотримуватися у процесі здійснення 

господарської діяльності. Це нормативи витрат сировини за збірниками рецептур, 

нормативи робочого часу, накладних витрат тощо. 

Виходячи з обраних ознак, й видів та переліку витрат, підприємствам 

доцільно розробляти власні класифікації, як додаток до облікової або аналітичної 

політики, які застосовувати у програмних продуктах в системі бюджетування 

шляхом встановлення їх взаємозв’язків, форм звітності, інформаційних систем. 

Отже, рекомендована класифікація витрат є певною мірою розширеною й 

дещо поглибленою, дозволяючи врахувати й максимально досягти поставленої 
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мети – визначення вартості страви чи фінансового результату діяльності. 

Застосований підхід дає змогу виокремити класифікаційні ознаки, які враховують 

специфіку діяльності. Узагальнюючи вищевикладене, відзначимо, що 

підприємство ресторанного господарства має використовувати таку систему 

групування витрат, на яку можна здійснювати вплив в релевантному діапазоні й 

яка є найбільш зручною з метою здійснення управління ними. При цьому ознак 

повинно бути стільки, щоб можна було за їх допомогою одержати більш повну 

інформацію про витрати для задоволення потреб споживачів різних рівнів 

управління відповідно до поставлених завдань й виробничих умов.  

Таким чином, запропонована класифікація витрат комплексно характеризує 

структуру витрат підприємств ресторанного господарства, дозволяє 

передбачувати потребу в основних і оборотних засобах, проаналізувати, де і як 

вони використані, та відповідно, здійснювати ефективний контроль в системі 

управління витратами. Виокремлені у поданій класифікації ознаки задовольняють 

загальним вимогам до науково-обґрунтованої класифікації витрат діяльності, 

відповідають економічним закономірностям і враховують практичний досвід 

досліджуваних підприємств. 

 

 

1.3 Обґрунтування вибору елементів методів обліку затрат у 

підприємствах ресторанного господарства  

 

Калькулювання є складовою частиною виробничого обліку та, як наслідок, 

основним елементом системи управління собівартістю продукції і це обумовлює 

необхідність однозначного визначення методики розрахунку собівартості. 

Науково-обґрунтоване калькулювання собівартості як інформаційне джерело 

даних для обліку витрат є передумовою ефективного управління прибутком і 

економічно обґрунтованого встановлення цін. Досягнення зазначених цілей в 

сучасних умовах господарювання вимагає перегляду принципів й удосконалення 

методів калькулювання на вітчизняних підприємствах. 

Під методом калькулювання собівартості продукції розуміють певний 

підхід до охоплення, систематизації і контролю витрат виробництва, який 

забезпечує визначення фактичної собівартості продукції [231]. Застосовування 

певного методу залежить від технології й асортименту виробленої продукції. 

Дискусійним було і залишається питання щодо взаємозв’язку методу обліку 

витрат та методу калькулювання собівартості продукції. На думку 

Басманова І.А. , Маргуліса А.Ш. та Чумаченка М.Г., методи калькулювання не 

мають прямого зв’язку з методами обліку витрат, за винятком нормативного [44; 

172; 313]. Маргуліс А.Ш. вважає, що прийоми (способи) обліку витрат, які 
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застосовуються в калькуляційних розрахунках не повинні і не можуть зводитися 

до рангу самостійних методів [172]. Палій В.Ф. стверджує, що методи обліку 

витрат і калькулювання є різними методами, що виконують далеко не однакові 

функції [216]. 

На нашу думку, якщо під методом розуміти сукупність прийомів і способів 

дослідження предмета діяльності, а під діяльністю розглядати калькулювання як 

складову частину виробничого обліку, що охоплює всі аспекти підготовки й 

одержання інформації про виробництво, то методи калькулювання в процесі 

формування собівартості слід виділяти як самостійні. Ці методи мають одну 

область використання, і, що вони можуть виступати як відособлені, але, разом з 

тим, тісно взаємопов’язані. Так, метод обліку витрат характеризує процес їхнього 

виникнення і формування в конкретному виробничому процесі, а метод 

калькулювання – процес формування собівартості (складання калькуляції). 

Для достовірного калькулювання собівартості продукції варто розрізняти 

такі поняття, як об’єкт обліку витрат і об’єкт калькулювання. Вахрушина М.А. 

справедливо відзначає те, що в багатьох випадках об’єкти обліку витрат і об’єкти 

калькулювання не збігаються [69]. Можливі випадки, коли об’єкт обліку витрат і 

об’єкти калькулювання збігаються (наприклад, в однопередільному виробництві). 

У комплексному виробництві об’єкт обліку витрат зазвичай ширше, ніж об’єкт 

калькулювання, тому що в одному процесі виготовляється кілька видів продукції. 

Об’єкт обліку витрат може бути меншим за об’єкт калькулювання в тому випадку, 

коли облік організований за окремими переділами, а калькулюється вся продукція 

цього виробництва [127]. Об’єктами обліку витрат є місця їхнього виникнення або 

види груп однорідних продуктів. Місцем виникнення витрат в управлінському 

обліку називають структурні одиниці і підрозділи підприємства, в яких 

відбувається первісне споживання виробничих ресурсів (робочі місця, бригади, 

цехи). Виділяють як об’єкти обліку центри відповідальності – підрозділи, за 

якими можливо врахувати виконання їхніми менеджерами суворо встановлених 

обов’язків. Під об’єктом калькулювання (носієм витрат) розуміють продукцію, 

яка призначена для реалізації. Узагальнюючи викладене, зазначимо, що система 

обліку витрат і калькулювання собівартості припускає розгляд витрат за двома 

головними групами об’єктів: підрозділами (витрати за центрами відповідальності) 

та продукцією (віднесення витрат на конкретну продукцію, оброблювану в 

даному структурному підрозділі). 

Одним з основних інструментів системи управління витратами є методи 

обліку витрат, які характеризують процес їх виникнення і формування й методи 

калькулювання – процесу формування собівартості [326]. Обрання методів 

визначає передумови ефективного управління фінансовими результатами і 

економічно обґрунтованого встановлення цін. Системність й достовірність 
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інформаційних потоків про витрати за багатьма аспектами залежить від обраної 

системи обліку витрат. Метод калькулювання собівартості продукції включає 

підходи до охоплення, систематизації і контролю витрат виробництва для 

визначення фактичної собівартості продукції. У працях сучасних вчених-

економістів, зокрема [196; 285; 303; 326], розкрито сутність, умови й процедури 

застосування таких методів обліку витрат і калькулювання собівартості: стандарт-

кост, АВС-кост, директ-кост, нормативний, позамовний, абзорпшин-костінг, 

таргет-костінг, кост-кіллінг, кайзен-костінг. 

 Для раціонального обліку витрат і калькулювання собівартості продукції 

важливе значення має економічно-обґрунтована класифікація методів обліку 

витрат і калькулювання. Ґрунтуючись на вивчених класифікаціях, розглянутих у 

сучасній економічній літературі, систематизовано класифікацію методів обліку 

витрат і калькулювання, подану на рисунку 1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Рис. 1.7 Класифікація методів обліку витрат і калькулювання  

собівартості продукції 

 

Для сучасних підприємств все більшої актуальності набуває класифікація 

методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції залежно від 

точності розподілу накладних витрат. На підставі досліджень облікових 

літературних джерел проведено систематизацію методів калькулювання 

собівартості за цією ознакою та наведено їхню класифікацію на рисунку 1.8. 

На нашу думку, використання наведених класифікацій вітчизняними 

економістами при виборі принципів облікової політики сприятиме визначенні 

точної собівартості та, відповідно, ефективному управлінню виробничою 

діяльністю підприємства при формуванні результативних показників. 
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Рис. 1.8 Класифікація методів обліку витрат і калькулювання собівартості 

залежно від точності розподілу накладних витрат 

 

Оцінимо ключові стислі характеристики поданих методів обліку витрат й 

калькулювання собівартості продукції з метою виявлення окремих підходів для 

застосування їх в практиці управління витратами підприємств ресторанного 

господарства (табл. 1.5). Розглянемо й оцінимо більш детально, сутність та 

основні характеристики сучасних методів обліку витрат і калькулювання 

собівартості продукції для обрання певних їх методичних підходів для здійснення 

калькулювання в підприємствах ресторанного господарства. 

Позамовний метод калькулювання собівартості продукції застосовується, як 

правило, підприємствами з одиничним типом організації виробництва, а також 

дрібносерійними промисловими підприємствами (у будівництві, друкарнях, 

літакобудуванні, меблевих фабриках, машинобудуванні, при виконанні 

ремонтних робіт, наданні аудиторських чи консультаційних послуг, НДОКР 

тощо), тобто при виготовленні унікального або виконаного за спеціальним 

замовленням виробу. Використання цього методу також спостерігається у сфері 

обслуговування і в бюджетних організаціях [147]. 

Традиційні методи обліку витрат і калькулювання 

ВІТЧИЗНЯНІ: ЗАРУБІЖНІ: 
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Таблиця 1.5 

Змістовні характеристики методів обліку витрат й калькулювання 

собівартості продукції 

Метод Змістовна характеристика 
1 2 

Позамовний прямі й загальновиробничі витрати відносяться в розрізі статей 

калькуляції на кожне окреме замовлення (партію продукції), що визначає 

основною перевагою даного методу точність визначення фактичної 

собівартості 

Попроцесний  система акумуляції витрат, що видає показник виробничих витрат на 

одиницю продукції для даного технологічного процесу 

Нормативний здійснюється зіставлення нормативних й фактичних витрат під час 

виробництва за відповідним операціями. Даний метод передбачає 

визначення граничних розмірів витрат 

«Стандарт-кост» чітке встановлення норм виробничих витрат, що забезпечує облік втрат 

й відхилень в прибутку підприємства та формування повної собівартості. 

Всі накладні і непрямі витрати розподіляються між виготовленою 

продукцією 

«Директ-костінг» 

(маржинальний 

метод) 

здійснюється поділ витрат на змінні й постійні, коли постійні витрати не 

відносяться на собівартість, не розподіляються між виробами, а прямо 

відносяться на результати господарської діяльності. При цьому прямі 

витрати узагальнюються за видами виробів 

«АВС» окремі вироби споживають певні види діяльності (функції), тому 

дозволяє виявити цей зв’язок для віднесення цих витрат на продукт. Дана 

система підкреслює необхідність розуміння накладних витрат. Метод 

дозволяє встановити залежність витрат на продукцію з виробничими 

процесами (функціями) 

Кайзер-костінг передбачає постійне (покрокове) зменшення витрат й забезпечує цільову 

собівартість у процесі виробництва у найкоротший термін без збитку для 

діяльності. Зниження передбачається і на рівні продукції і на рівні 

загальних змінних витрат за їх окремими статтями. При цьому постійні 

витрати збираються за підрозділами й систематизуються у бюджетах для 

забезпечення наскрізного бюджету 

Абзорпшин-

костінг 

розподіляє накладні витрати за об’єктами, які виконуються за 

індивідуальними замовленнями, або використовується при безперервному 

процесі 

Таргет-костінг відбувається зниження витрат цільової собівартості узгодженої з 

ринковим попитом, тобто формування собівартості здійснюється виходячи 

з ціни та прибутку. Таким чином, собівартість не розраховується або 

визначається нормативно, а є величиною на яку орієнтується виробник. За 

цим методом управління витратами починається на етапі проектування 

нових виробів. Отже, процес калькулювання зводиться до приведення 

нормативної собівартості до цільової шляхом управління витратами до 

наближення здешевлення продукції 

«Точно в строк» спрямований на мінімізацію витрат шляхом формування запасів в 

обґрунтованому виробничою необхідністю обсязі 

 

Сутність позамовного методу зводиться до того, що прямі й 

загальновиробничі накладні витрати відносяться в розрізі встановлених статей 
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калькуляції на кожне індивідуальне замовлення або ж на вироблену партію 

продукції. При вивченні літературних джерел зарубіжних учених виділено три 

підходи до розподілу накладних витрат при позамовному методі: 1) виділяється 

одна стаття прямих витрат (зазвичай витрати на працю) і застосовується один 

коефіцієнт накладних витрат; 2) виділяється кілька статей прямих витрат і 

обирається один коефіцієнт накладних витрат; 3) виділяється кілька статей 

прямих витрат і розраховується кілька коефіцієнтів накладних витрат. При 

визначенні собівартості продукції виробничі витрати за кожним замовленням 

поділяються на кількість одиниць продукції, виготовлених за даним замовленням. 

Елементи позамовного методу можуть бути використані в підприємствах 

ресторанного господарства у випадку калькулювання собівартості продукції 

замовленої для банкетів, проведення свят, урочистостей, тощо. За таких умов 

з’являється можливість збирати переважну частку витрат, які пов’язані з 

організацію таких заходів за єдиним калькуляційним документом. 

На підставі проведених теоретичних і практичних досліджень виділені 

основні характеристики методу, які подані на рисунку 1.9. Вивчивши сутність і 

основні характеристики позамовного методу, варто підкреслити його переваги, 

якими, на наш погляд, є точність визначення фактичної собівартості замовлення 

та відсутність незавершеного виробництва, що спрощує процес формування 

собівартості. 

Незважаючи на наявні переваги, позамовний метод має ряд недоліків, до 

яких, як ми вважаємо, варто віднести: неточність відображення в обліку за 

окремими замовленнями витрат матеріалів і деталей, виписаних на одне 

замовлення, а фактично витрачених на інше; одержання в деяких випадках 

спізнілої інформації щодо результатів виконаного замовлення; висока 

трудомісткість обліку. 

У тому випадку, коли витрати виробництва не можуть бути цілком 

віднесені за окремим замовленням чи за деякими з них (частина витрат 

відноситься до виробництва, облік ведеться лише щодо виробництва в цілому, а 

не за окремими замовленнями), використовується попроцесный метод. Деякими 

економістами окремо виділяється і такий метод як попередільний [48; 145; 227]. 

Так М.А. Вахрушина відзначає, що нерідко попроцесний метод розглядають як 

спрощений різновид попередільного калькулювання [69]. Іноді термін 

«попроцесне калькулювання» використовують як синонім попередільного методу 

обліку, при цьому відзначається, що між ними досить умовна межа [5; 172]. На 

наш погляд, остання точка зору є більш прийнятною, та надалі буде вживатися 

термін «попроцесний» метод.  
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Рис. 1.9 Основні характеристики позамовного методу 

 

Попроцесний метод застосовується в галузях з масовим типом виробництва, 

який має декілька стадій переробки (переділів), або має місце безперервний 

виробничий процес і відсутнє незавершене виробництво (чи має незначну 

величину, якої можна уникнути при розрахунках). Цей метод також 

використовується й у непромисловій сфері, наприклад, при сортуванні поштової 

кореспонденції, у кафе самообслуговування тощо. Використовують цей метод 

фірми, які виготовляють різні вироби за умови, що весь процес виробництва може 

бути розбитий на постійно повторювані операції. 

При вивченні теоретичних і практичних аспектів розглянутого методу 

виділені його основні характеристики: угруповання виробничих витрат за 

окремими підрозділами або виробничими ділянками безвідносно до окремих 

Характеристики позамовного методу 

Концентрація даних за всіма понесеними витратами та 

віднесення їх на окремі види робіт або серії готової продукції. 

 

Калькуляція одержаного продукту складається після повного 

завершення робіт щодо замовлення, а не за проміжок часу. Поки 

замовлення не закінчене, всі витрати, які відносяться до нього, 

залишаються у складі незавершеного виробництва. 

Об’єктом калькуляції є не вид або калькуляційна група продукції, 

а окреме замовлення, що дозволяє визначити не середню, а 

індивідуальну собівартість. 

Якщо у складі замовлення було одиничне замовлення, його 

калькуляція складається способом сумування витрат, якщо 

декілька виробів – то способом сумування з наступним прямим 

розрахунком. 

Ведення в Головній книзі тільки одного рахунку «Незавершене 

виробництво». Цей рахунок розшифровується в додатковому 

журналі, де ведуться картки обліку витрат за кожним 

замовленням, яке знаходиться у виробництві на кінець звітного 

періоду. 

Ретельне та своєчасне документування витрат за всіма 

виконаними роботами. 
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замовлень; списання витрат за календарний період; відкриття декількох 

аналітичних рахунків до рахунку «Незавершене виробництво» для кожного 

підрозділу чи виробничої ділянки. 

Попроцесна калькуляція витрат являє собою систему акумуляції витрат, що 

видає показник виробничих витрат на одиницю продукції для даного 

технологічного процесу. При цьому методі продукція, яка випускається, є 

одночасно об’єктом обліку витрат і об’єктом калькулювання. 

Процес калькулювання ускладнюється за умов, коли підприємство 

виготовляє різні види продукції і постійно має значний обсяг незавершеного 

виробництва. У цьому випадку облік ведеться щодо кожного виду продукції, а 

калькулювання собівартості кожного виду продукції здійснюється з урахуванням 

залишків незавершеного виробництва. За таких умов попроцесної калькуляції 

рахунок «Незавершене виробництво» є ключовим. На відміну від позамовної, 

попроцесна калькуляція собівартості вимагає відкриття до рахунку «Незавершене 

виробництво» стільки аналітичних рахунків, скільки існує цехів (переділів) чи 

стадій процесу виробництва. Витрати на одиницю продукції подані сумою 

елементів витрат, понесених у усіма цехами. Як відзначено в обліковій літературі 

[84; 145], при такому підході калькулювання за процесами включає: розрахунок 

кількості еквівалентних одиниць; визначення виробничих витрат; калькулювання 

собівартості еквівалентної одиниці продукції; калькулювання собівартості готової 

продукції і незавершеного виробництва. 

Залишок незавершеного виробництва визначається інвентаризацією або за 

даними оперативного обліку й оцінюється за плановою (нормативною) 

собівартістю, виходячи із собівартості еквівалентних одиниць продукції, що 

визначається як відношення суми виробничих витрат звітного періоду до 

кількості еквівалентних одиниць, які є вимірником продукції, обробленої за 

звітний період, та які широко застосовуються в зарубіжній практиці [113; 200; 

290; 315]. Цей підрахунок необхідний для того, щоб дійти до вирахування витрат 

на продукцію (процес усереднення). Розрахунок умовних одиниць дозволяє 

перерахувати не цілком завершені вироби в умовно готові. Ця величина дорівнює 

сумі: (1) загальної кількості виробів, початих і завершених у межах даного 

звітного періоду, і (2) доданка, яка відображує ту роботу, що виконана над 

незавершеними виробами із залишків на початок і кінець періоду. Для підрахунку 

кількості умовно готової продукції використовується «відсоток завершеності». 

При цьому розрахунок кількості еквівалентних одиниць і калькулювання їхньої 

собівартості залежить від того методу оцінки запасів, який застосовує 

підприємство. Так, організація виробництва, при якому перша одиниця, що 

потрапила до циклу обробки продукції, буде першою завершеною одиницею 

продукції в даний період, припускає використання методу оцінки запасів ФІФО 
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[111; 200; 290]. При калькулюванні за процесами з використанням 

середньозваженої собівартості запасів, що витрачаються, згідно з п. 16 П(С)БО 9 

«Запаси» не враховують вартість незавершеного виробництва на початок місяця, 

тому що припускають: вироби, не оброблені на початок звітного періоду, були 

оброблені, і сума їхньої обробки була включена до складу готової продукції, 

виготовленої у звітному періоді [4]. На думку деяких економістів, хоча цей метод 

оцінки менш точний, ніж метод ФІФО, він набагато простіший для розуміння й 

роботи [69; 200; 201]. 

 

 

Рис. 1.10 Основні операції попроцесного методу обліку витрат і калькулювання 

собівартості продукції 

 

У ході дослідження при вивченні попроцесного методу виділено чотири 

основні його операції, подані на рис. 1.10. 

Вивчивши сутність попроцесного методу, виділені такі його переваги: 

1. Забезпечує керівництво важливою інформацією для прийняття рішень: 

 контроль за процесом виробництва комплектуючих частин і компонентів; 

 уміле управління товарно-матеріальними запасами завдяки точному обліку 

кількості матеріалів, праці і величини накладних витрат на основі принципу 

еквівалентних одиниць; 

 допомога адміністрації при оцінці діяльності виробничих підрозділів і 

роботи менеджерів за видами продукції. 

Основні операції попроцесного обліку витрат та калькулювання 

Сумування уречевлених одиниць продукції, що рухаються в потоці. 

На цьому етапі визначається сума одиниць продукції, яку оброблено в 

даному підрозділі за певний періоду часу. 

 

Визначення продукції на виході в еквівалентних одиницях. 

Еквівалентні одиниці являють собою показник того, яке число повних 

одиниць продукції відповідає якості повністю завершених одиниць 

плюс кількість частково завершених одиниць продукції. 

 
Визначення повних витрат, які обліковуються, та вирахування 

питомої собівартості в розрахунку на еквівалентну одиницю 

продукції. На цьому етапі сумуються повні витрати, що віднесені на 

виробничий підрозділ за період часу. 

 
Облік одиниць повністю завершеної та переданої далі продукції й 

одиниць, які залишилися в незавершеному виробництві. 
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2. Визначає найбільш ефективні чи найменш витратні альтернативні виробничі 

методи або процеси. 

3. Виявляє кількість незавершеної до кінця періоду продукції, що дозволяє 

керівництву розрахувати, наскільки швидко виробництво цієї продукції буде 

завершено в наступному періоді. 

4. Не така трудомістка і докладна як позамовна. 

Проте, незважаючи на наявні переваги, дослідження довели, що цей метод 

має і деякі недоліки: не можна до кінця співвіднести фактичні витрати з 

конкретними виробами; усереднення спрощує попроцесну калькуляцію, роблячи 

її, разом з тим, менш конкретною й інформативною. 

Оскільки в підприємствах ресторанного господарства в більшості випадків 

незавершене виробництво відсутнє, тому деякі механізми даного калькулювання 

ними можуть бути використані за умов застосовування обліку витрат за центрами 

відповідальності.  

Нормативний метод обліку витрат і калькулювання, на думку 

Маргуліса А.Ш. , необхідно впроваджувати в тих галузях промисловості, де 

продукція створюється шляхом розкрою, механічної обробки і складання деталей, 

вузлів і напівфабрикатів [172]. Палій В.Ф. звертає увагу на те, що цей метод 

можна застосовувати в складних комплексних виробництвах, якщо він забезпечує 

більшу точність калькулювання собівартості продукції, ніж традиційні способи 

[216]. Нормативний метод застосовується, насамперед, на підприємствах 

машинобудування з масовим і крупносерійним характером виробництва. 

Дмитрієв М.В. визначає сутність нормативного методу в такий спосіб: 

«забезпечення систематичного виявлення в поточному порядку відхилень від 

діючих норм за основними витратами» [108]. Його погляд, на нашу думку, 

доцільний, тому що особливістю нормативного методу є здійснення зіставлення 

нормативних і фактичних витрат у момент виробництва відповідних операцій. 

Слід відзначити, що основною передумовою правильної постановки 

нормативного обліку і складання нормативних калькуляцій є наявність 

відособлених норм витрат і чітко налагоджена організація виробництва, яка 

забезпечує своєчасне виявлення і реєстрацію відхилень від норм. Такий 

методичний підхід до калькулювання собівартості спричиняє можливості 

використання його елементів в підприємствах ресторанного господарства, у 

частині застосовування нормативів витрачання виробничих ресурсів. 

При вивченні сутності нормативного методу встановлено, що дотримання 

принципів ведення обліку витрат і калькулювання цим методом хоча і є надто 

трудомістким процесом, але дозволяє одержати достовірну інформацію щодо 

витрат, яка необхідна для подальшого аналізу і контролю. Нормативний метод 

дозволяє оперативно відображати технічні й організаційні зміни, їхню економічну 
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ефективність і результат від їх впровадження, а також забезпечує можливість 

виділяти витрати за нормами, які відображають рівень розвитку техніки, 

технології й організації виробництва на певну дату; встановлювати величину, 

склад, місце, причину, винуватців відхилень від норм з метою глибшого 

дослідження можливостей впливу на їх величину, визначати економічну 

ефективність організаційно-технічних заходів, впроваджених і реалізованих у 

звітному періоді. 

Вивчивши економічну літературу [69; 108; 217; 323] систематизуємо 

основні характеристики нормативного методу на рис. 1.11. Для підприємства все 

актуальнішим постає не стільки завдання точного і повного визначення 

собівартості, скільки запобігання невиправданих витрат, яких можна було б 

уникнути. Рішенням цього завдання стала поява на початку XX ст. у США, а 

потім і в Європі системи «стандарт-кост» (у зарубіжній практиці аналог 

нормативного методу), що порівнює фактичні витрати з нормативними. Облік 

витрат став розвиватися таким чином, щоб адміністрація не лише визначала 

витрати, але й більш повно контролювала використання ресурсів, попереджаючи 

виникнення невиправданих витрат.  

Це призвело до формування Дж. А. Хігінсом концепції центрів 

відповідальності, відповідно до якої витрати не тільки розглядаються в рамках 

усього підприємства, але і диференціюються за центрами відповідальності з 

призначенням відповідальних осіб. На думку К. Друрі, ця система калькуляції 

якнайкраще підходить для фірм, процес діяльності яких складається з ряду 

загальних чи повторюваних операцій [113]. 

Розглядаючи сутність системи «стандарт-кост» необхідно зробити 

висновок, що в облік вноситься те, що має відбутися, а не те, що відбулося. 

Основне завдання, яке ставить перед собою ця система, – облік втрат і відхилень у 

прибутку підприємства. В її основі лежить чітке, тверде встановлення норм 

витрат, пов’язаних з виготовленням будь-якої продукції чи напівфабрикату. 

Облікова практика зарубіжних підприємств, які застосовують цей метод, показує, 

що встановлені норми не підлягають перевиконанню, тому що при їхньому 

встановленні враховуються усі фактори й умови виробництва. Їхнє виконання 

навіть на 80% означає успішну роботу, а перевищення означає, що вони були 

встановлені помилково. Очікувані витрати ґрунтуються на стандартах (нормах і 

нормативах), розрахованих фірмою самостійно. Ці стандарти є основою 

функціонування системи й розкривають її зміст. 

Вважаємо, що основною відмітною рисою системи «стандарт-кост» від 

нормативного методу є ведення конверсійних рахунків, на яких враховуються за 

дебетом – фактичні витрати, а за кредитом – їх норма, й окремою позицією 

відхилення від норми. Потім нормативні витрати списують у дебет рахунку 
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«Готова продукція» і «Собівартість реалізованої готової продукції», а суму 

відхилень і всю суму невиробничих витрат за фактом відносять у дебет рахунку 

«Прибутки і збитки». Відображення обліку витрат на рахунках бухгалтерського 

обліку розглянутим методом подано на рис. 1.12.  

 

 

Рис. 1.11 Основні характерні риси нормативного методу 

 

Характерні особливості нормативного методу 

На основі діючих на початок місяця норм прямих витрат, що 

відображаються в технологічній документації, та кошторисів 

непрямих витрат складається попередня калькуляція нормативної 

собівартості виробів. 

Звертаючись до діючих норм витрат, в оперативному порядку 

виявляються відхилення фактичних витрат від нормативних, які 

фіксують у сигнальних документах відокремлено або 

відображують в основних документах з виділенням необхідних 

реквізитів для реєстрації кількісного вираження причин та 

винуватців цих відхилень. 

Особливою позицією враховують витрати за змінами норм. 

В аналітичному обліку фактичні витрати на виробництво 

обліковують за трьома позиціями: витрати в межах діючих норм, 

витрати за відхиленнями від норм та витрати за змінами норм. 

Зведений облік витрат ведеться в розрізі цехів за видами продукції 

чи однорідними групами виробів. 

Встановлення та аналіз причин, а також умов появи відхилень від 

норм за місцями їх виникнення. 

При великій номенклатурі продукції, що виробляється, 

допускається скорочення об’єктів обліку шляхом об’єднання 

схожих за вихідним матеріалом та трудомісткістю видів продукції 

в групи однорідних виробів з наступним розподілом відхилень від 

норм пропорційно нормативній собівартості кожного конкретного 

виду продукції. 

Калькулювання фактичної собівартості продукції відбувається 

шляхом алгебраїчного додавання до нормативних затрат відхилень 

від норм та змін норм. 
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Дія системи нормативного обліку витрат дає можливість детально 

проаналізувати відхилення. Так, відхилення для кожного центру відповідальності 

можна виявляти за елементами витрат (матеріали, праця, накладні витрати), а 

потім кожен елемент витрат проаналізувати з позиції нормативного витрачання 

ресурсів та нормативних цін на ресурси. 

Перевагою використання системи «стандарт-кост» є економія на веденні 

облікових записів. Наприклад, всі індивідуальні дані щодо матеріалу за місяць 

можна просумувати й показати однією кореспонденцією з кредиту рахунку 

«Запаси матеріалів». Аналогічно немає необхідності кожному працівнику 

фіксувати час, витрачений на кожну операцію. Усі прямі нормативні витрати на 

оплату праці визначені заздалегідь. 

Дослідження свідчать, що в зарубіжній літературі зустрічаються різні 

визначення системі «стандарт-кост», а в це поняття вкладається різний зміст. 

Однак у всіх випадках ця система трактується як інструмент контролю, 

спрямований на регулювання прямих витрат виробництва. 

 

    Дт Прямі Кт     Дт Конверсійний Кт     Дт Готова Кт             Дт Реал. Кт 

       витрати  рахунок    продукція                  продукції 

    15300  15300        15300     нор.-15000     15000  15000          15000    20000 

                                                  відх.-300                                        5000 

Дт Виробн. Кт   Дт Конверсійний Кт           Дт Прибутки і Кт 

     накладні                 рахунок         збитки 

     витрати    3400   нор.-2900    300 

    3400  3400                      відх.-500                                              500   5000 

       4800 

    600  

   Дт Невиробн. Кт     Дт Конверсійний Кт 

витрати         рахунок 

        4800  4800             4800     нор.- 4500  

  відх.-300  

Рис. 1.12 Схема обліку витрат за системою «стандарт-кост» 

 

Вивчивши основні характеристики і погляди на сутність системи «стандарт-

кост», вважаємо, що до її переваг необхідно віднести: 

1) забезпечення інформацією щодо очікуваних витрат на виробництво та 

реалізацію виробів; 

2) встановлення ціни на основі заздалегідь обчисленої собівартості одиниці 
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продукції; 

3) складання звіту про доходи і витрати з виділенням відхилень від 

нормативів і причини їхнього виникнення; 

4) дає можливість оптимізувати запаси матеріальних цінностей; 

5) виявляє приховані резерви; 

6) забезпечує порівнянність в аналізі тенденцій економічних циклів; 

7) стимулює роботу колективу. 

Проте поряд з перевагами дана система має деякі недоліки: на практиці 

складно визначати ступінь напруженості стандартів та не на усі виробничі 

витрати можна встановлювати стандарти, в силу чого іноді за ними 

послаблюється контроль. 

Однією із ознак класифікації сучасних систем управлінського обліку є 

повнота включення витрат у собівартість виробництва. На сьогодні виділяють дві 

системи управлінського обліку за цією ознакою: повного включення витрат у 

собівартість продукції і неповного, обмеженого включення витрат у собівартість 

за будь-якою ознакою (наприклад, за ознакою залежності витрат від обсягу 

виробництва, тобто система «директ-костінг»). Системи повного включення 

витрат зорієнтовані на виробництво, а принципи їхнього обліку відповідають 

вимогам відображення технологічних аспектів процесу виробництва, і спрямовані 

на удосконалення калькуляції та контролю за витратами окремо взятого виду 

продукції, що дає цим системам переваги:  

1) витрати розраховуються на основі даних про ступінь використання 

виробничих потужностей; 

2) аналіз відхилень фактичних витрат від нормативних дає можливість 

контролювати ефективність господарського процесу. 

За допомогою цього вдається уникнути необґрунтованих випадкових 

коливань собівартості. Однак системи обліку повних витрат трудомісткі, подають 

спізнілу інформацію, яку практично неможливо використовувати для досягнення 

конкретних виробничих цілей (стратегічного управління витратами та 

прибутками). Поділ на постійні й змінні витрати не відбувається, що можна 

розглядати як їхній недолік. Калькулювання повних витрат знижує точність 

калькуляції, тому що непряме віднесення витрат на виріб не дає можливість 

визначити достовірну фактичну собівартість. Ці недоліки компенсує система 

«директ-костинг», зорієнтована на ринок і удосконалення методики прийняття 

управлінських рішень. 

Основною характеристикою системи «директ-костінг» є поділ витрат на 

змінні (залежать від обсягу виробництва) і постійні (не залежать від обсягу 

виробництва). При цьому постійні витрати вважаються витратами поточного 

періоду, не відносяться на собівартість, не розподіляються між виробами 
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(об’єктами калькулювання), а прямо відносяться на результати господарської 

діяльності. Облік витрат і визначення собівартості готової продукції ведеться 

тільки відносно змінних витрат. Також за змінними витратами оцінюється 

незавершене виробництво і залишки готової продукції. 

Система «директ-костінг» може бути застосована і при обліку витрат за 

замовленнями, і при попроцесному методі обліку виробничих витрат. 

Як відзначає Пижинський Я. І., змінні витрати вимагають успішного 

контролю у порівнянні з постійними, котрі нараховуються рівними сумами за 

рівні проміжки часу. На них розраховується кошторис підприємства в цілому і 

його підрозділів. На підставі врахованих відхилень (економії чи перевитрати) 

можна визначити внесок кожного підрозділу в господарський результат усього 

підприємства [240]. 

Ми вважаємо, що правильне зауваження робить А.З. Москальова: 

«Виявлення відхилень від норм важливо, коли воно здійснюється в ході 

виробництва чи за короткі періоди часу, а не після звітного періоду. Економічна 

інформація про відхилення повинна подаватися керівникам виробництва для 

управління, а не бути самоціллю нормативного методу» [191], тому що своєчасна 

інформація дозволяє керівнику вчасно приймати правильні управлінські рішення. 

У системі «директ-костінг» формується новий показник результату 

діяльності – маржа зі змінної собівартості, що визначається як різниця між 

відпускною вартістю реалізованої продукції і змінними витратами. Якщо із суми 

маржі відняти постійні витрати, то визначається кінцевий фінансовий результат - 

прибуток чи збиток. У тому випадку, коли маржа із змінних витрат тільки 

відшкодовує суму постійних витрат, досягається «мертва точка» чи точка 

критичного обсягу виробництва, коли фінансовий результат дорівнює нулю. 

До переваг системи калькулювання змінних витрат в економічній літературі 

відносять: 

1. Звіти, складені на основі калькулювання змінних витрат більш 

відповідають інтересам керівників виробництва, оскільки дозволяють приймати 

поточні рішення і здійснювати оцінку окремих сегментів діяльності (підрозділів, 

регіонів, категорій замовників тощо); 

2. Спрощується калькулювання собівартості продукції, а оцінка запасів 

здійснюється, виходячи з поточних витрат, які необхідні для виготовлення 

визначених виробів; 

3. Величина операційного прибутку знаходиться в прямій залежності від 

обсягу реалізації; 

4. Концепція відокремлення змінної частини собівартості корисна при 

розрахунку точки беззбитковості, при прогнозуванні і плануванні прибутку, при 

визначенні рентабельності продукції і виробничого устаткування; 
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5. Розподіл накладних витрат на змінні і періодичні категорії дозволяє 

контролювати поточні витрати і спрощує кошторисні розрахунки на різних 

виробничих рівнях (складання чітких кошторисів); 

6. Надає інформацію стосовно можливості використання в конкурентній 

боротьбі демпінгу, що пов’язано із установленням нижньої межі ціни. 

Метод обліку витрат за обмеженою собівартістю, незважаючи на наявні 

переваги, має виділені такі основні недоліки: 

1. Не завжди можна чітко розмежувати змінні і постійні витрати; 

2. Він не дає відповіді на питання, скільки коштує вироблений продукт; 

3. Цей метод не дозволяє складати точну калькуляцію фактичної 

собівартості. 

Однак Пижинський Я.І. справедливо відзначає, що будь-які недоліки цієї 

системи можна вважати несуттєвими. Адже метод роздільного обліку змінних і 

постійних витрат має важливу перевагу – можливість управляти обсягами 

виробництва товарів при масовому випуску їх на ринок [240]. 

Узагальнюючи вищевикладене і приєднуючись до точки зору 

Бачинського В. І. [46], необхідно відзначити, що в сучасних умовах для 

досягнення взаємозв’язку між витратами, випуском продукції і фінансовими 

результатами необхідно створити систему нормативного обліку витрат на 

маржинальній основі. У цьому випадку доцільно використовувати позитивні риси 

системи «стандарт-кост» і «директ-костінг», а саме те, коли внесок кожного 

центра відповідальності і центра прибутковості відслідковують у системі обліку, а 

виявлені відхилення від норм, не пов’язані з їх роботою, відносять не на витрати 

цих центрів і собівартість продукту, а списують на фінансові результати. 

П(С)БО 16 «Витрати», хоча і не повною мірою, передбачено калькулювання 

собівартості продукції за скороченою собівартістю. При організації обліку витрат 

і формування собівартості в підприємствах ресторанної галузі з врахуванням 

вимог національних стандартів, буде використано певні принципи калькулювання 

системи «директ-костінг». 

Сьогодні у зарубіжній економічній літературі калькуляційні системи 

управлінського обліку також класифікують як традиційні («стандарт-кост», 

«директ-костінг», позамовний і попроцесний метод), що ґрунтуються на 

показниках обсягу, і як нетрадиційну систему обліку витрат за функціями, так 

звану систему «АВС» (Activity based costing). Тому що ця система є досить новою, 

вона в економічній літературі розглядається небагатьма економістами К.Друрі, 

С.Ф. Головим, О.У. Ураковим [84; 113; 286]. 

Зазначену систему розробили Купер і Каплан (1988 р.) як більш суворий 

підхід до віднесення накладних витрат на продукт і розрахунку собівартості. Вони 

назвали цей підхід функціональним обліком витрат, або обліком витрат за 
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функціями. Система обліку витрат за функціями підкреслює необхідність кращого 

розуміння накладних витрат і тому уточнює причини їх виникнення та зв’язок із 

продукцією. Система «АВС» визнає, що в тривалому періоді більшість витрат є 

постійними і що окремі вироби створюють попит на ті чи інші види діяльності, 

отже, необхідно виявити цей зв’язок і віднести ці витрати на продукт. Тим самим 

система «АВС» визнає, що бізнес мусить враховувати: фактори, що спричинили 

необхідність у тому чи іншому виді діяльності, витрати на види діяльності і 

взаємозв’язок видів діяльності з продуктом. На підставі вивчення літератури 

зарубіжних авторів, визначено, що структурно система «АВС» включає такі 

ступені: 

1. Визначення основних видів діяльності, що мають місце на підприємстві; 

2. Створення для кожного виду діяльності центра (угруповання) витрат; 

3. Визначення носія витрат для кожного виду діяльності; 

4. Визначення критерію розподілу витрат за кожним видом діяльності на 

продукт відповідно до потреби останнього в діяльності. 

Вид діяльності в системі внутрішніх розрахункових відносин підприємств 

являє собою галузь чи функціональну стадію прояву кругообігу засобів, що 

відрізняється від сполученої чи основної діяльності: особливостями організації і 

технології виробництва, характером праці і продукції, яка випускається; 

особливостями функціонування в системі внутрішньогосподарського управління 

[286]. 

Ця система припускає, що витрати, у першу чергу, будуть відслідковуватися 

щодо виробничих функцій, а потім – щодо видів продукції; традиційні способи 

калькуляції витрат також включають два етапи, але при цьому на першому етапі 

витрати відслідковуються щодо структурних підрозділів, а не виробничих 

функцій. І при традиційних методах, і в розглянутому методі на другому етапі 

калькуляції витрати відслідковуються щодо продукту виробництва. Принципова 

розбіжність між цими методами полягає в кількості застосованих носіїв витрат. 

На практиці система «АВС» використовує декілька носіїв витрат як бази 

розподілу, у той час як традиційні системи обліку витрат мають тенденцію 

використовувати максимум дві бази розподілу витрат. 

У системі «АВС» встановлюється кілька центрів (угруповань) витрат, у той 

час як при традиційних системах накладні витрати звичайно розподіляються за 

підрозділами. У результаті можуть мати місце істотні перерозподіли витрат 

обслуговуючих підрозділів, щоб забезпечити віднесення всіх накладних витрат на 

виробничі підрозділи. Система «АВС» дозволяє уникнути перерозподілу витрат 

обслуговуючих підрозділів, тому що розподіляються вони безпосередньо на 

продукти через ставки носіїв витрат. При виборі носія витрат до розрахунку 

беруться два основних фактори: величина витрат на визначення показників та 
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ступінь кореляції між носієм витрат і фактичним поглинанням накладних витрат. 

Функціональний метод (система «АВС») може використовуватись в тих 

підприємствах ресторанного господарства, де організований управлінський облік, 

з метою надання керівництву своєчасної та точної інформації стосовно 

собівартості продукції. 

Основні переваги системи «АВС», виділені при вивченні економічної 

вітчизняної і закордонної літератури: 

1. Забезпечується оперативне управління витратами за виробничими 

центрами; 

2. Створюється можливість підсумкового аналізу собівартості конкретних 

видів виробів; 

3. Подається достовірна інформація щодо собівартості конкретних видів 

виробів, що значно підвищує об’єктивність оцінки рентабельності продукції; 

4. Дозволяє краще зрозуміти динаміку витрат і споживання ресурсів. 

Як свідчить практика господарювання підприємств різних галузей 

економіки та ресторанного господарства, застосування окремо взятого методу 

можливе, проте надає не достатньо точну й повну інформацію про собівартість 

продукції, й формування витрат в цілому. Тому, одним із завдань системи 

управління витратами є необхідність застосовуючи окремі методичні аспекти 

поданих вище методів, обирати найбільш прийнятні для підприємств 

досліджуваної галузі. Поєднання в єдину методологічну систему окремих 

прийомів існуючих методів дозволило рекомендувати найбільш економічно-

обґрунтований метод формування витрат для різних типів підприємств 

ресторанного господарства (рис. 1.13).  

Основним ознаками запропонованого методичного підходу формування 

витрат операційної діяльності підприємств ресторанного господарства є такі: 

1) при формуванні вартості окремих замовлень, використовувати 

елементи позамовного методу (банкети, виїзний кейтерінг, оформлення свят 

тощо) поряд з нормативним або існуючим на сьогодні через додавання до вартості 

сировинного набору відповідної торговельної надбавки; 

2) визначати витрати операційної діяльності підприємства в цілому, варто 

застосовуючи методичні аспекти методу «директ-костінг» із застосуванням 

елементів методу АВС, який забезпечує чітке віднесення накладних витрат до 

об’єктів (страва, процес), окрім прямих витрат сировини, які закладені у вартість 

страв шляхом формування сировинного набору та подальшим додаванням 

передбаченої норми прибутку. Такий методичний підхід дозволяє визначати 

рентабельність страв і «продуктів» на основі маржинального доходу і формувати 

меню за найбільшою популярністю і доходністю продукції; 

3) підприємствам, зі сталим асортиментом, які конкурують на ринку, 
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доцільно використовувати також методичні засади таргет-костінгу, коли за 

основу формування витрат приймається ціна продажу страви. При цьому, 

розраховуючи таким чином, суму прибутку після продажу, уможливлюється 

точне визначення рентабельності страв меню й відповідно, формування найбільш 

прибуткового асортименту; 

4) при затвердженому сталому асортименті для визначення витрат 

операційної діяльності, варто використовувати нормативний метод, коли 

сировинний набір та купівельні товари є також усталеними (заклади швидкого 

харчування, доставка готових страв на адреси, піцерії). 

 

 
Рис. 1.13. Методи формування витрат операційної діяльності для підприємств 

ресторанного господарства за їх типами 

 

Традиційна технологія визначення ціни одиниці виготовленої страви, яка 

визначається як добуток вартості сировинного набору і проценту торговельної 

надбавки, характеризує фактичний стан використання ресурсів. Сучасні 

технології управління витратами на відміну від класичних, мають стратегічну 

спрямованість, чим забезпечується можливість варіювати витратами відповідно 

до поставлених цілей. 

Подані рекомендації можуть застосовуватись залежно від специфіки послуг 

й страв, які подають споживачам відповідні за типом закладу харчування. 

Оскільки кожен з методів є певним чином трудомістким, їх застосування має 

здійснюватись із запровадженням відповідних автоматизованих систем обробки 

інформації. 

Методи формування витрат в підприємствах ресторанного господарства 
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1.4. Методичний підхід до формування моделі системи управління 

витратами 

 

Підприємства ресторанного господарства в сучасних умовах жорсткої 

конкуренції й наявних високовартісних ресурсів мають забезпечувати управління 

витратами через обґрунтовану систему, яка включає науково-практичні методичні 

рекомендації щодо формування концепцій управління, алгоритм їх виконання та 

змістове наповнення. Ускладнення системи управління підприємством вимагає 

ефективної системи її інформаційного забезпечення та оновленого механізму 

координування. В стратегії розвитку підприємства, зокрема, передбачається 

визначення ефективних інструментів управління витратами, як процесу впливу 

суб’єкта на об’єкт з метою досягнення очікуваних результатів під час її реалізації. 

Оскільки система управління забезпечує вплив на об’єкт управління для 

доведення його до запланованого стану – певних кількісних і якісних 

характеристик під час вирішення конкретного завдання, процес управління має 

ґрунтуватися на принципі системності. Створення ефективної системи управління 

витратами на підприємстві є необхідною умовою досягнення окресленого 

економічного результату та підвищення ефективності роботи. Отже витрати, як 

один із ключових оціночних показників діяльності підприємства, вимагають 

детального їх вивчення шляхом дослідження аналізу системи управління ними. 

Управління витратами як теоретичний напрям та виклик практики виникло 

у другій половині ХІХ століття. У витоків даної теорії стояли Ф.Тейлор, Е. 

Карнегі, Х. Гант, Г. Форд. Проте, до нашого часу, задекларовані наукові 

принципи й взаємозв’язок ефективних інструментів управління витратами на 

практиці реалізуються не повною мірою, а у наукових дослідженнях, попри 

широкий їх спектр в цій сфері, вивчений недостатньо. 

Питання щодо управління витратами підприємства за різними аспектами їх 

організації знаходили своє розв’язання у низці праць вітчизняних та зарубіжних 

дослідників, таких як А. Мазаракі, І. Бланк, А. Пилипенко, А. Градов, М. Грещак, 

А. Наливайко, Ю. Цал-Цалко, Г. Партин, І. Давидович, О. Попов, Л. Нападовська, 

А. Череп, В. Говиндараджана, Ч. Хорнгерн, Р. Каплан, К. Друрі, Дж. Фостер та ін. 

У своїх роботах автори розглядають дане питання за такими розрізами:  

1) розгляд окремих засад управлінського регулювання процесів формування 

та використання економічних ресурсів дещо обмежений; 

2) застосування методів обліку й розподілу витрат;  

3) загальні економічні підходи або технології управління витратами;  

4) зосереджений, в основному на обліковому аспекті, що не дозволяє 

повною мірою забезпечити системність побудови технології управління 

витратами в теорії й значно ускладнює процес реалізації її на практиці.  
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Для підприємств ресторанного господарства, які мають свою специфіку 

діяльності, не існує повного, загального й системного механізму управління 

витратами, який ефективно забезпечує здійснення результативної діяльності.  

Значення поняття «управління витратами» подане в економічній літературі 

зарубіжними та вітчизняними ученими в узагальненому вигляді розглядається як: 

 процес, який включає управлінські дії для досягнення економічного 

результату [110; 123; 295]; 

 комплексна функціональна система, що включає управлінські дії, ціллю 

яких є досягнення високого економічного результату діяльності [75; 92; 152; 287]; 

 багатопрофільний процес, що охоплює всі аспекти господарської 

діяльності, починаючи з постачання й закінчуючи реалізацією готової продукції 

[71; 87]; 

 процес формування оптимального рівня витрат [50; 88] їх зниження та 

контроль [50; 88; 116; 229]; 

 набір методик, процесів і конкретних процедур з управління ресурсами 

організації [51; 129]; 

 розробка й реалізація управлінських впливів, заснованих на 

використанні економічних законів щодо формування та регулювання витрат 

підприємства відповідно до його стратегічних й поточних цілей [233 с. 736]. 

  пошук способів їх мінімізації витрат шляхом економії ресурсів [45; 129; 

148]. 

Таким чином, узагальнення трактувань поняття управління витратами, 

поданих в літературних джерелах, дозволило сформувати найбільш оптимальне, 

його визначення – це діяльність, спрямована на регулювання процесів 

формування витрат шляхом їх оптимізації для забезпечення очікуваного рівня 

ефективності функціонування підприємства. При цьому під регулюванням 

вбачається вплив на витрати через реалізацію у взаємозв’язку функцій 

управління, способів, методів, інструментів, елементів, технологій. З метою 

виконання стратегії підприємства необхідно згрупувати всі цілі щодо її реалізації, 

й визначитись з ймовірними витратами для досягнення результату. Відтак, 

управління витратами має не лише передбачати їх зниження, а й 

розповсюджуватися на всі елементи управління діяльністю підприємства.  

Аналіз літератури свідчить, що дотримання низки основних принципів, які 

розглядаються ученими О. Крушельницькою, А. Череп, І. Давидович [92; 151; 

284], сприяє досягненню високого економічного результату в управління 

витратами, як динамічного процесу: 

1. системність визначення ефективності роботи виробничого й 

торговельного процесів у їх взаємозв’язку; 

2. застосування найбільш обґрунтованих методів аналізу за всіма рівнями 
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управління витратами; 

3. управління витратами на всіх стадіях життєвого циклу продукції й товарів; 

4. оптимізація витрат з дотриманням відповідної якості страв; 

5. впровадження ефективних методів зниження витрат (їх рівня) через 

визнання їх доцільності і досягнення необхідної прибутковості; 

6. постійний контроль за витратами за всіма центрами відповідальності 

(місцями їх виникнення). 

Функціонування підприємств ресторанного господарства, зацікавлених в 

отриманні позитивних фінансових результатів та ефективному використанні 

ресурсів, зумовлює розробку й застосування такої системи управління витратами, 

яка б забезпечувала оптимальний рівень витрат й очікуваний рівень 

рентабельності. Оскільки діяльність вітчизняних рестораторів характеризується, 

здебільшого, збитковістю (від’ємне сальдо по Україні за останні десять років), 

справедливою є точка зору А. Курамшиної, яка зазначає, що порогом між 

збитковістю й прибутковістю є «точка рівноваги системи управління витратами» 

[157]. Отже, сьогодні управлінню витратами має сприяти створення його 

раціональної та єдиної функціонуючої системи через окреслення мети з чітко 

визначеними взаємопов’язаними елементами. 

У фаховій літературі [42; 129; 141; 149; 220; 229; 304; 328] все більше уваги 

приділяється системі управління витратами, як сукупності взаємопов’язаних 

етапів, елементів, методів і механізмів, за допомогою яких узагальнюються 

господарські процеси для досягнення цілі та реалізації тактичних й стратегічних 

планів. Реалізація процесу управління витратами забезпечується залученням до 

системи управління витратами відповідних важелів та інструментів вироблення 

управлінського впливу. У той же час, система управління витратами 

сформульована в монографії А. Пилипенко, характерна для господарських 

процесів промислових підприємств і має дещо узагальнений характер реалізації 

на практиці [228]. О. Кравченко у своїй праці [149] систему управління витратами 

подає через застосування таких методів як: ощадливе виробництво, кайзер-

костінг, АВС-контроль, якість ресурсів. О. Котеленець визначає, що система 

управління витратами є цілісною та може бути охарактеризована ззовні – з огляду 

на її взаємодію із оточуючим середовищем, і зсередини – як така, що складається 

із сукупності елементів, які взаємодіють між собою у певному оточенні, у 

структурному, функціональному, ієрархічному аспектах та аспекті динаміки 

виробничого процесу [141]. Іншими ученими система управління витратами 

подається як сукупність принципів, методів, форм і прийомів управління [42; 129; 

151; 304; 328]. 

Ураховуючи наукові доробки щодо системи управління витратами та 

практику досліджуваних підприємств, пропонується розуміти її як 
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взаємопов’язану сукупність прийомів і способів, інструментів й важелів впливу на 

формування витрат, спрямовану на досягнення їх максимальної ефективності, за 

умов постійного їх контролю відповідно до обраної стратегії. Ураховуючи 

науковий доробок учених [141; 149; 228], уточнено основні завдання, які 

постають перед системою управління витратами: 

1. сприяння підвищенню ефективності й результативності діяльності; 

2. визначення витрат за основними функціями управління в межах 

стратегічних напрямів шляхом організації побудови синергічних зв’язків в 

системі формування витрат; 

3. постійний моніторинг інформаційної бази щодо формування витрат; 

4. вибір методів виміру й контролю витрат; 

5. розробка заходів щодо обґрунтованої оптимізації витрат за кожною 

метою стратегії підприємства відповідно до умов діяльності; 

6. призначення відповідальних на кожному етапі формування витрат. 

Отже за умов, які визначені у вітчизняний науковій літературі, виникає 

нагальна потреба в поступовому переході до управління витратами, шляхом 

застосування системного підходу щодо їх формування. Вітчизняними та 

зарубіжними дослідниками зауважується на доцільності використання саме 

системного підходу до управління витратами з метою забезпечення підвищення 

якості управління та ефективності діяльності [141; 149; 228; 304; 328]. 

Особливість системного підходу пов’язана з розглядом організації як 

системи, діяльність якої постійно залежить від змінного набору обставин. О. 

Кравченко зазначає про ефективність системного підходу можливістю 

пристосування до змін внутрішнього середовища, коли акцент робиться на 

внутрішніх характеристиках системи [149]. 

На рисунку 1.14. подано систему управління витратами підприємств 

ресторанного господарства через взаємоузгодження її елементів.  

 З рисунку видно, що система складається з елементів, між якими існують 

прямі й зворотні зв’язки шляхом обміну інформаційними потоками, що 

забезпечує вплив на ресурси, які акумулюються на вході системи управління 

витратами. Це зумовлено також тим, що за своїм змістом систему визначають або 

через поняття системного підходу (елементи, зв’язки, цілісність), або розглядають 

з позиції теорії регулювання через поняття «вхід», «вихід», «переробка 

інформації», «управління» [228; 328].  

Для формування системи управління витратами необхідно визначити її 

суб’єкт та об’єкт. Суб’єктами управління витратами (підсистема, яка управляє) 

виступають працівники підприємства, які будь-яким чином впливають на 

формування витрат. 
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Ланцюжок цінностей. Трансакційних витрат. АВС. Стратегічне позиціонування. Аналіз 

доданої вартості. Аналіз альтернативних витрат. Технологія точно в строк. Аналіз затрат 

життєвого циклу продукції. Функціональний менеджмент. 
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Центри витрат (виробництво, реалізація, персонал). Економічний сектор.  

Рис. 1.14. Модель системи управління витратами підприємств ресторанного господарства 
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Об’єктами управління витратами (підсистема, якою управляють) є витрати, 

виражені у кількісних характеристиках (абсолютний розмір (одиниця продукції), 

структура (підрозділ), динаміка, рівень) та якісних характеристиках (види витрат, 

методи, способи та інструменти, процеси, ресурсні потоки тощо). 

Реалізація будь-якої управлінської системи підприємства досягається через 

чітко окреслену її мету. Тому, для впровадження в дію системи управління 

витратами, вбачається доцільним сформулювати мету, як забезпечення 

ефективного формування витрат при раціональному витрачанні ресурсів шляхом 

виконання поставлених завдань за всіма елементами системи, для досягнення 

очікуваного рівня результативності. 

Метою управління витратами визнають їх оптимізацію (рівня витрат, який 

забезпечує найкращі показники), мінімізацію (в релеватному діапазоні) чи 

максимізацію (віддачі за визначеного рівня витрат). Отже, найбільш складним в 

системі управління витратами вбачається з’ясування саме її елементів, оскільки їх 

достатність й зміст визначатимуть результат дієвості й ефективності системи.  

На підставі вивчення літературних джерел для підприємств ресторанного 

господарства визначено такі елементи системи управління витратами: етапи, які 

визначатимуть своєчасність застосування засобів реалізації стратегії; господарські 

процеси, які споживають ресурси за певними ознаками; концепції, що 

розкривають функціонування системи; функції, методи й інструменти, які 

забезпечують досягнення мети і структури та здійснюють виконання всіх 

елементів системи. 

Етапи управління, як первісний елемент створення системи управління, 

поділено на три стадії: розробка стратегії досягнення мети системи управління 

витратами, реалізація досягнення мети й контроль за виконанням попередніх 

етапів. Враховуючи специфіку діяльності досліджуваних підприємств, яка полягає 

у тому, що операційний цикл (від моменту поставки ресурсів до реалізації 

«продукту») триває від декількох годин до декількох днів, пропонуємо, за повний 

цикл реалізації стратегії щодо управління витратами обирати в 

короткостроковому періоді – рік, в довгостроковому – три роки, залежно від 

складності засобів досягнення мети. Така періодизація ґрунтується на відсутності 

незавершеного виробництва на кінець періоду, або його мінімальному розміру, 

що свідчить про виникнення витрат за всіма спожитими ресурсами протягом 

звітного періоду і відсутністю необхідності розподіляти їх між періодами. 

Відмінною рисою діяльності підприємств ресторанного господарства є 

здійснення одночасно таких господарських процесів: постачання, виробництво, 

реалізація та обслуговування, що дає підстави враховувати особливості виконання 

завдань системи управління за кожним процесом. 



 

63 

В теорії управління витратами існує низка концепцій (класичних і 

сучасних), які розглядаються сучасними науковцями за різними їх видами і 

згруповані в Додатку Б. Їх властивості визначають умови вивчення їх структури 

та змісту для прийняття якісних управлінських рішень. Подані концепції 

ґрунтуються на двох ключових підходах: обліковому (затратоутворюючих 

чинників, доданої вартості, кайзен костінг) та економічному (всі інші). Класичні 

концепції, виникали в ХХ столітті, коли, здебільшого, перед підприємствами 

постала проблема зниження витрат на виробництво, й тому саме на мінімізації 

витрат зроблено акцент в даних теоріях. Варто погодитись з професором Л. 

Нападовською [196, с. 274], яка підсумовує, що сучасні концепції, здебільшого 

передбачають ринкове управління, коли на перше місце виходить вирішення 

потреб користувачів інформації за умов генерації максимальних прибутків. 

Управління витратами підприємств ресторанного господарства, 

зумовлюється специфікою їх діяльності. За умов виготовлення страв відповідно 

до затверджених рецептур й технологій відсутня можливість знижувати витрати 

сировини, а необхідність реалізації страви споживачам на їх замовлення відразу 

після приготування, ускладнює планування кількості виготовлених страв. 

Можливим залишається лише варіант реалізації страви меншого розміру виходу 

при незмінній ціні за порцію, який застосовують в умовах кризових ситуацій на 

ринку. На нашу думку, за таких обставин, для ефективної реалізації елементів 

системи управління витратами необхідно вживати таких заходів:  

1) використовувати в комплексі такі концепції управління витратами як 

конкурентних переваг в поєднанні з таргет-костінгом, коли формування ціни 

здійснюється з урахуванням визначення певних споживчих цінностей, проте не 

шляхом накопичення витрат і додавання прибутку, а навпаки, коли витрати 

формуються під заплановану ціну й прибуток. Тобто в управлінні витратами 

перевага віддається в першу чергу, впливу ринкових механізмів, а потім 

витратним, спрямованим на їх зниження або методам конкурентів; 

2) одночасно, при необхідності більш ефективного управління витратами, 

використовуючи запропоновану систему, доцільно вдосконалювати обрані 

механізми з метою формування інформації про витрати на всіх етапах їх 

формування, розподіляти витрати між центрами їх виникнення, аналізувати 

витрат в статиці й динаміці, прогнозувати можливі рівні витрат за видами 

господарських процесів тощо. 

 Управління витратами на підприємстві передбачає виконання функцій, 

властивих управлінню будь-яким об’єктом, які визначають виконання інших 

елементів системи управління витратами, розробку, прийняття та реалізацію 

рішень, а також контроль за їх виконанням. В економічній літературі й наукових 
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працях існує декілька підходів до визначення функцій управління: організаційні 

підсистеми [151; 228], комплексний механізм [71; 129], елементи управління [75; 

127; 149; 168; 220; 328], способи управління [199] та функції управління [42; 71; 

84; 88; 92; 112; 160; 228; 233; 258; 284]. На нашу думку, наявні розбіжності й 

ототожнення спричинені бажанням максимально відобразити завдання системи 

управління витратами у її функціях, включаючи до їх складу навіть методи. Отже, 

функції, системи управління витрат доцільно подати за аналогією функцій, 

властивих управлінню в теорії менеджменту: планування, організація, 

регулювання, мотивація, облік й аналіз, координація, контроль, стимулювання 

(табл. 1.5).  

 

Таблиця 1.5 

Характеристики функцій управління витратами  

[сформовано за джерелами 42; 71; 84; 88; 92; 112; 160; 228; 233; 258; 284] 

Функція Змістова характеристика 

1 2 

планування 

(прогнозування) витрат 

дає можливість обґрунтувати і визначити їх межі й рівні 

використання ресурсів шляхом складання планів з обґрунтованою 

структурою, форматом, часовим параметром і регламентом 

організація забезпечує створення інформаційної бази для прийняття рішень за 

допомогою узгодженості дій й розподілу завдань 

регулювання є процесом усунення чинників, які спричиняють відхилення 

витрат через забезпечення нормальних господарських процесів 

мотивація працівників 

підприємства задіяних в 

управлінні витратами 

є діяльністю зі створення умов здійснювати заплановані дії щодо 

ефективного формування витрат 

облік й аналіз витрат забезпечує спостереження, вимір, узагальнення й оцінку їх стану, 

структури, динаміки та визначення кількісного впливу факторів й 

відхилень 

координація забезпечує розробку, узгодження і впровадження коригуючих та 

попереджуючих заходів 

контроль передбачає виявлення ступеня відповідності запланованих дій й 

показників, їх фактичному виконанню шляхом моніторингу витрат 

підприємства та планування перевірок обґрунтованості їх 

виникнення 

стимулювання спрямовує дії суб’єктів управління на виконання завдань 

управління витратами через визначення умов їх діяльності 

 

Дотримання здійснення системою управління витратами окреслених 

функцій забезпечує виконання завдань, які реалізуються шляхом застосування 

різних методів та інструментів, за допомогою яких вивчають формування витрат 

та їх вплив на фінансовий результат. Методи управління є одними із 

найважливіших елементів системи управління витратами, оскільки через 
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правильно обрані способи забезпечується досягнення мети й задач. 

Вибір конкретних методів управління витратами зумовлений підходами 

обраної концепції, можливістю забезпечити при їх застосуванні всіх функцій й 

врахувати галузеві особливості. Адже змістовна складова методів визначається 

застосуванням різноманітних способів і прийомів, за допомогою яких можна 

вивчити та отримати точну інформацію про витрати, щоб отримати очікуваний 

результат.  

Методичні засади щодо управління витратами мають своєчасно 

забезпечувати власників якомога детальнішою й прогнозованою інформацією, що 

потребує ширшого використання різних інструментів управління витратами. На 

сьогодні одним із найбільш дієвих інструментів системи управління діяльністю 

підприємства є система бюджетування, яка дозволяє ефективно витрачати ресурси 

і контролювати виконання стратегічних завдань. При цьому, до процесу 

бюджетування необхідно віднести розробку бюджетів, організацію їх виконання, 

контроль та аналіз результатів.  

Забезпечення ефективного процесу управління витратами уможливлюється 

економічною інформацією, яка надходить з різних джерел. Оскільки процес 

управління витратами передбачає, насамперед, своєчасне отримання достовірної 

інформації, її формування й подання має бути забезпечене на рівні відповідності 

достовірності, повноті і своєчасності. Інформація про витрати взагалі, 

накопичується в системах управлінського, фінансового та податкового обліку. О. 

Попов зазначає, що управління витратами є складовою системи управлінського 

обліку [233, с.736]. Учені, які поглиблено вивчали управлінський облік [84; 112; 

196; 281] основну увагу в своїх дослідженнях приділяли методам й прийомам 

щодо його концепцій, організації, аналізу, стратегій, бюджетування, залишаючи 

поза увагою питання порядку накопичення поточної та звітної інформації щодо 

витрат. Цим зумовлена необхідність розробки і впровадження форм внутрішньої 

звітності про формування витрат й отримані результати аналітичних процедур. 

Оскільки підприємства ресторанного господарства, здебільшого, є не великими, 

пропонуємо впровадити кілька документів первинного збору й обробки 

інформації про витрати, та одну звітну форму у вигляді, найбільш зручному для 

власника. 

Впровадження на підприємстві системи управлінського обліку в рамках 

управління витратами є досить трудомістким й дещо складним процесом, проте 

необхідним для ефективної реалізації системи управління витратами. 

Використання підприємствами комп’ютерних інформаційних систем істотно 

змінює організацію порядку формування витрат та їх системне документування. 

За умов автоматизації процесу формування витрат свідоцтвом їх здійснення є 



 

66 

електронний документ. Щодо автоматизації витрат, то основними завданнями є: 

своєчасне, повне й достовірне відображення фактичних витрат, контроль за 

правильним використанням ресурсів та дотриманням бюджетів витрат; 

обґрунтування калькулювання собівартості продукції, правильне складання 

звітних калькуляцій; виявлення й усунення недоліків організації виробництва, 

спрямованого на оптимізацію витрат; аналіз витрат й моделювання, узагальнення 

даних. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.15. Модель формування портфелю заходів щодо удосконалення системи 

управління витратами 
 

З метою формування точного й достовірного інформаційного забезпечення 

управління витратами збір й обробку інформації про витрати та їх контроль варто 

здійснювати в автоматизованому середовищі за певними структурами управління 
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Ранжування напрямів відповідно до виявлених недоліків 

Групування чинників, що негативно впливають на 

витрати  

Обґрунтування обраних заходів для удосконалення 

управління витратами 

Формування системи заходів і дій щодо забезпечення 
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обраних заходів 
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витратами (центрами відповідальності: економічний сектор та адміністрація за 

кожним автоматизованим робочим місцем). Інформацію про витрати діяльності 

доцільно формувати в автоматизованому середовищі за допомогою 

спеціалізованих програмних продуктів або пакету Microsoft Excel (не потребує 

додаткових витрат на придбання й обслуговування), фрагмент якого подано в 

Додатку В через побудову розрахункових таблиць взаємопов’язаних між собою. 

Автоматизоване формування даних про витрати можна поширювати й змінювати 

відповідно до потреб споживачів інформації. Таким чином, пропонуємо 

концентрувати інформацію про витрати за місцями їх виникнення та обробки й 

прийняття управлінських рішень за ними. Учені також акцентують увагу на тому, 

що для забезпечення дієвості системи управління витратами необхідним є 

виокремлення центрів відповідальності [84; 196]. 

Забезпечення відповідальності відносно дотримання виконання методів й 

інструментів управління витратами здійснюється шляхом визначення структури 

управління витратами. Відповідні структурні одиниці підприємства, якими 

рекомендовано обирати для ресторанного господарства центри витрат 

(виробництво, реалізація, персонал) та економічний сектор, уможливлюють 

виявлення й використання чинників економії ресурсів та зниження витрат на усіх 

рівнях. У процесі бюджетування доцільно встановлювати межі загальних витрат 

за центрами витрат та відповідальних осіб економічного сектору за виконання 

кожного елемента системи, поданого у моделі на рис. 1.14. Система управління 

витратами з відповідним складом її елементів визначаються самостійно кожним 

підприємством ресторанного господарства на підставі рекомендованої на рис. 

1.15 моделі формування портфелю заходів щодо удосконалення системи 

управління витратами.  

Отже, запропоновано теоретико-методичні підходи до визначення змісту і 

формування системи управління витратами операційної діяльності підприємств 

ресторанного господарства враховуючи специфіку процесу їх діяльності, шляхом 

уточнення змістовних характеристик і структурування її елементів, що дозволило 

врахувати інформаційні зв’язки та синергію між всіма етапами управлінського 

процесу з позиції застосування системного підходу в управлінні витратами. 

Забезпечення функціонування системи комплексного управління витратами 

рекомендовано здійснювати через визначення й уточнення структурного аспекту 

шляхом виділенням таких елементів: методи управління витратами, політики і 

процедури по управлінню витратами, організаційна структура підприємства й 

виділено їх взаємозв’язки для забезпечення інтегрованості із загальною системою 

управління. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ Й ФОРМУВАННЯ 

СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

 

2.1 Облік витрат операційної діяльності  

 

За динамічних умов розвитку й конкуренції у вітчизняній економіці, 

підприємства ресторанного господарства при визначенні ціни своєї продукції 

обов’язково враховують платоспроможний попит, тобто необхідність в тій чи 

іншій продукції та спроможність споживачів оплатити її. Для того, щоб збільшити 

попит споживачів, підвищити конкурентноздатність або просто забезпечувати 

існування на ринку, багатьом підприємствам необхідно обирати для виробництва 

більш рентабельні види продукції власного виробництва, які користуються 

попитом. Підприємство прагне збільшення свого прибутку для досягнення 

високих економічних результатів, але щоб уникнути зниження попиту на 

продукцію, не повинно прагнути збільшувати ціни. Як зазначає Нідлз Б. [200]: 

«Не існує магічної формули, яка б постійно видавала вам реальні ціни для 

продукції фірми». В економіці існує три основних підходи до визначення ціни: 

- призначити таку ціну, яку можуть дозволити собі споживачі; 

- використовувати ціни конкурента; 

- використовувати інформацію щодо собівартості продукції. 

Проте у всіх випадках для підтримки та збільшення прибутковості 

продукції підприємство повинно оптимізувати витрати на виробництво та 

реалізацію своєї продукції, але знижувати ціни можна лише до рівня, який не 

перевищує суми цих витрат. Звідси виходить, що без розрахунку собівартості та 

рентабельності неможливо визначити оптимальну ціну та ефективно управляти 

процесом формування прибутку. 

Формування витрат є досить складним процесом і залежить від багатьох 

факторів й, насамперед, від організаційної структури підприємства та 

інформаційної системи управління. Ресторанне господарство є сферою 

виробничо-торговельної діяльності, в якій виробляють і продають продукцію 

власного виробництва та покупні товари, як правило, призначені або для 

споживання на місці або за межами закладу (виїзний кейтерінг, банкети, доставка 

на замовлення страв). Підприємства цієї галузі виробляють, доготовляють та 

продають кулінарну продукцію, булочні, борошняні кондитерські вироби та 

покупні товари. Удосконалення організації бухгалтерського обліку в сфері 

відображення витрат як підґрунтя економічної стабільності підприємства являє 
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собою основне завдання підприємств ресторанного господарства. 

Характерною особливістю обліку в підприємствах ресторанного 

господарства є те, що до складу витрат на випуск власної кулінарної продукції 

(собівартості) входить лише вартість сировини, необхідної для її виробництва. На 

відміну від промислових підприємств, витрати яких формують собівартість 

продукції, в підприємствах ресторанного господарства інші витрати (окрім 

сировини), які виникають при здійсненні господарської діяльності, формують 

витрати операційної діяльності. 

Облік витрат надає керівнику економічну інформацію, необхідну для 

прийняття оптимальних рішень в процесі господарювання. Найважливішими 

характеристиками обліку витрат є повнота, точність, оперативність та 

достовірність. У зв’язку з цим принципово важливим є створення умов для 

повного та точного відображення виробничих витрат в бухгалтерському обліку, 

що можливо при поліпшенні засобів та методів, які формують вартісні показники. 

Облік витрат на виробництво дозволяє надати їм фактичну кількісну оцінку, і цим 

визначається його роль в контролі та управлінні витратами. 

Відповідно до норм національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку і Плану рахунків, підприємства ресторанного господарства самостійно 

формують облікову політику, керуючись з питань обліку витрат та собівартості 

продукції нормами П(С)БО 16 «Витрати». 

Як відомо, згідно діючого Плану рахунків для обліку витрат діяльності 

підприємства призначено два класи рахунків: 8 «Витрати за елементами» та 9 

«Витрати діяльності». На рахунках класу 8 «Витрати за елементами» ведеться 

облік витрат операційної діяльності, згрупованих за елементами. Результат такого 

групування знайде своє відображення в розділі ІІІ Звіту «Про фінансові 

результати (Звіт про сукупний дохід)» за виключенням витрат, включених до 

собівартості продукції. За бажанням суб’єкти малого підприємництва та інші 

підприємства можуть використовувати одночасно з рахунками класу 9 рахунки 

класу 8 для узагальнення інформації щодо витрат за елементами. 

Для обліку операційних витрат підприємства ресторанного господарства 

використовують такі рахунки класу 9 «Витрати діяльності»: 90 «Собівартість 

реалізації», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати 

операційної діяльності». 

Аналіз діючої практики показав, що в підприємствах ресторанного 

господарства застосовують підхід до обліку витрат, який склався традиційно 

протягом багатьох років (рис. 2.1). У методичних рекомендаціях щодо 

впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у 

сфері громадського харчування і побутових послуг, гармонізованих з 
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міжнародними стандартами, затверджених Наказом Міністерства економіки та з 

питань європейської інтеграції України від 17 червня 2003 р. за № 157 також 

викладено принципи традиційного варіанту. 

 

 

 
 

Рис. 2.1. Діюча модель обліку витрат операційної діяльності підприємств 

ресторанного господарства 

 

Зокрема, при формуванні витрат виробництва рекомендовано в обліку за 

дебетом рахунку 23 «Виробництво» відображати суми, сформовані на 

субрахунках 282 (вартість сировини) та 285 (як в частині ПДВ так і в частині 

націнки). Такий підхід, на наше переконання, суперечить економічному змісту та 

призначенню калькуляційного рахунку 23 «Виробництво», тому рекомендована 

методика викривлює інформаційне підґрунтя щодо об’єктивного відображення 

витрат виробництва у системі бухгалтерського обліку. Проте в економічній 

літературі у теоретичному аспекті все більше привертається увага до необхідності 

впровадження відокремленого обліку виробничих витрат. 

На наш погляд, вищезазначене обумовлює за сучасних умов не лише 

теоретичного, але й практичного удосконалення методики обліку витрат та 

калькулювання собівартості продукції в системі фінансового й управлінського 

обліку підприємств досліджуваної галузі. Враховуючи складність і 

неоднозначність механізму щодо формування собівартості та обліку витрат 

операційної діяльності, вважаємо за необхідне розглянути детальніше вирішення 

окреслених питань.  

Дослідження діючої практики та вивченої літератури [66; 126; 142; 165; 195] 

дозволили визначити два основних підходи відносно обліку виробничих витрат в 
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підприємствах ресторанного господарства: 

- без відокремлення виробничих витрат («традиційно»); 

- прив’язаний до використання норм П(С)БО та Інструкції № 291. 

При цьому, щодо обліку виробничих витрат в підприємствах ресторанного 

господарства виділено існуючих два ключових невирішених питання:  

по-перше, як організувати облік сировини та,  

по-друге, облік інших виробничих витрат.  

Поряд із цим виникає також необхідність уточнити та конкретизувати склад 

витрат операційної діяльності та, перш за все, витрат на збут. 

Розглянемо ймовірні шляхи вирішення першого питання, пов’язаного із 

обліком сировинних ресурсів. На наш погляд, не може бути єдиного підходу щодо 

відображення в обліку сировини, оскільки, виходячи із організаційно-технічних 

особливостей підприємств ресторанного господарства, у виробництві 

використовують як продукти, так і покупні товари, що значною мірою ускладнює 

обліковий процес. При вивченні спеціалізованих видань та літературних наукових 

джерел, систематизовано погляди практиків та вчених щодо можливості 

вирішення цього питання.  

Згідно з думкою, яку висвітлено в працях Бутинця Ф.Ф., Котенко Л.М., 

Лисюк О., Чакціса Ю. та інших [66; 142; 165], рекомендовано відображувати в 

обліку сировину на рахунку 28 «Товари» таким бухгалтерським проведенням: 

Дт 28 Кт 631. Прихильники іншого підходу: Бакун Ю., Бакун В., Горицька Н., 

Буфатіна І. та інші [41; 64; 65; 86] рекомендують обліковувати сировину, що 

придбана для переробки в технологічному процесі на рахунку 201 «Сировина і 

матеріали» проведенням: Дт 201 Кт 631.  

Звернемося до нормативної бази, зокрема до Інструкції № 291 [2], в якій 

зазначається: «На субрахунку 201 «Сировина і матеріали» відображуються 

наявність та рух сировини і основних матеріалів, котрі входять до складу 

продукції, що виготовляється або є необхідними для її виготовлення». 

Отже, на підставі проведених досліджень необхідно зробити висновок, що 

наведені точки зору, відносно обліку сировинних ресурсів, можна згрупувати за 

такими двома напрямками:  

- перший – облік сировини на рахунку 28 «Товари»; 

- другий – облік сировини на рахунку 201 «Сировина і матеріали». 

Ми визнаємо, що остання точка зору є більш логічною та найбільш точно 

визначає принципи обліку сировини, тому що цей вид ресурсів є різновидом 

запасів, які в подальшому підлягають обробці з метою виготовлення продукції, і 

не можуть бути показані на рахунку товарів, котрі повинні підлягають подальшій 

реалізації. 
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Відразу ж виникають питання і труднощі з приводу відображення в обліку 

тієї частини покупних товарів, які використовують при виготовленні певної 

продукції. Тому використовувати другий підхід рекомендовано переважно у 

вузькоспеціалізованих підприємствах ресторанного господарства (піццеріях, 

ресторанах швидкого обслуговування з незначною кількістю асортиментних 

позицій, столових, кондитерські, фуршетні страви в ресторанах готельних 

комплексів тощо), де питома вага покупних товарів є незначною. 

У тісному зв’язку з вирішенням проблеми обліку сировини перебуває 

розв’язання питання щодо обліку інших витрат операційної діяльності 

(виробництва, організації споживання та реалізації), де також не спостерігається 

єдиної точки зору. При аналізі фахової літератури систематизовано погляди 

авторів щодо зазначеної проблеми та визначено, що відносно цього питання теж 

пропонується два напрями в його розв’язанні. 

Прибічниками першого витрати виробництва не відокремлено в обліку на 

рахунку «Виробництво» від загальної суми витрат операційної діяльності [86; 142; 

183; 202; 261], тому вони враховуються у їх складі. Укладачами Методичних 

рекомендацій № 157 [181] зазначено, що склад поточних витрат торговельної 

діяльності, порядок їх планування в закладах (на підприємствах) ресторанного 

господарства визначено в Методичних рекомендаціях щодо формування складу 

витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності, затверджених наказом 

Мінекономіки та з питань європейської інтеграції № 145 [183]. У цьому документі 

у п. 2 розділу 1 визначено: «до складу витрат торговельної діяльності відносяться 

... також витрати підприємств ресторанного господарства, пов’язані із випуском і 

реалізацією продукції власного виробництва». Тобто, виходячи із зазначеного, тут 

можна знайти рекомендації щодо обліку витрат підприємств ресторанного 

господарства. Проте наведені рекомендації, виходячи зі складу передбачених 

витрат, стосуються лише обліку адміністративних витрат та витрат на збут, 

відносно ж виробничих витрат рекомендації відсутні (в жодному з пунктів мова не 

йде про зарплату працівників виробництва, амортизацію виробничого обладнання 

та інших ресурсів, що використовують в процесі зберігання запасів і виробництва 

продукції). 

Отже, Методичні рекомендації № 157 і Методичні рекомендації № 145 не 

наводять чітких варіантів щодо відображення в обліку витрат виробництва в 

підприємствах ресторанного господарства. 

Відносно рахунку 23 «Виробництво» Методичними рекомендаціями № 157 

означено: «за дебетом відображують вартість товарів і сировини, які надійшли у 

виробництво», та «дебетове сальдо рахунку 23 «Виробництво» показує вартість 

залишків сировини, яка не пройшла кулінарної обробки...». Тобто рахунок 23 
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«Виробництво» рекомендується виключно для обліку використаних у 

виробництві запасів, тому він не передбачається застосування його 

калькуляційного характеру. 

Олійником А. І. та ін. [202] рекомендовано витрати, які пов’язані з 

придбанням продуктів та товарів, виготовленням продукції власного виробництва 

(окрім вартості сировини), відображати на рахунку 94 «Інші витрати операційної 

діяльності». 

Другою групою вчених витрати виробництва відокремлено [41; 64; 70; 194]. 

Цікавим, на наш погляд, є варіант поданий Бутинцем Ф.Ф. [66], тому що 

розглядається два напрями з приводу розв’язання даного завдання. Згідно з 

першим, запропоновано обліковувати витрати виробництва без використання 

рахунку 91 «Загальновиробничі витрати» такими бухгалтерськими проведеннями: 

Дт 23 Кт 281, 66, 65, 685, 47, 13. Згідно іншого варіанту, рекомендовано 

використання рахунку 91 «Загальновиробничі витрати». Авторами зазначено, що 

невеликі підприємства, які використовують нормативні ціни можна вести рахунок 

91, на якому відображають заробітну плату працівникам виробництва та інші 

непрямі виробничі витрати. При такому варіанті в обліку пропонується 

використовувати такі проведення: Дт 91 Кт 66, 65, 131 та ін. і Дт 23 Кт 91 на суму 

розподіленої частини загальновиробничих витрат. 

Використовувати в обліку підприємств ресторанного господарства рахунок 

91 «Загальновиробничі витрати» також рекомендують Буфатіна І. , Назарбаєва Р., 

Семенюк Л., Десяткіна І., Гриценко О., Бакун Ю. і Бакун В. [41; 65; 90; 98; 159; 

194; 207; 257].  

Назарбаєва Р. пропонує й використання іншого варіанту – торговельно-

виробничого, який, на нашу думку, також являє інтерес для сучасного 

практичного досвіду. Витрати на виробництво пропонується відображати 

проведенням Дт 286 Кт 66, 65, 13, 685 [181]. При цьому зазначається, що у 

випадку використання торговельно-виробничого способу витрати, відмінні від 

витрат на сировину, які обліковуються на рахунках 23 і 91 при виробничому 

способі, необхідно включати до первісної вартості запасів. Досягти цього можна 

при обліку таких витрат на рахунку 28 та застосовуючи розрахунок, передбачений 

для обліку транспортно-заготівельних витрат. Маємо думку, що такий підхід 

варто використовувати на виробництвах з невеликим обсягом виготовлених страв 

на місяць та з досить обмеженою кількістю асортиментних позицій. 

Як видно із розглянутих поглядів і рекомендацій, наукова і практична думка 

та нормативна база стосовно до методичних аспектів обліку витрат підприємств 

ресторанного господарства на сьогодні не дають чітких відповідей на актуальні 

проблеми цієї ділянки обліку. 
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Серед розглянутих точок зору не існує єдиного розуміння щодо обліку як 

витрат виробництва підприємств ресторанного господарства, так й інших витрат 

операційної діяльності. 

Результати дослідження практики діяльності свідчать, що на сьогодні 

підприємства ресторанного господарства на рахунку 90 «Собівартість реалізації» 

(субрахунок 902 «Собівартість реалізованих товарів») узагальнюють інформацію 

про собівартість реалізованих покупних товарів та продукцію власного 

виробництва. При цьому на рахунку 92 «Адміністративні витрати» 

відображаються витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням 

підприємства. На рахунку 93 «Витрати на збут» відображають витрати, пов’язані 

зі збутом (реалізацією, організацією споживання, продажем) продукції (товарів, 

робіт, послуг). На цьому ж рахунку підприємства ресторанного господарства 

відображають також витрати, які безпосередньо пов’язані з випуском власної 

продукції (нарахування заробітної плати працівникам виробництва; нарахування 

на соціальні заходи; нарахування амортизації основних засобів, безпосередньо 

зайнятих виробництвом продукції та інші). Цілком можливо, що вибір такого 

підходу обумовлений складністю віднесення заробітної плати та інших прямих 

витрат прямо до того чи іншого виду власної продукції. 

На наш погляд, таке відображення витрат суперечить логіці та є економічно 

некоректним, тому що основні виробничі витрати не можуть бути визначені як 

збутові або інші операційні. 

Вважаємо діючий порядок відображення прямих витрат неправомірним, 

оскільки в цьому випадку представлені бухгалтерські записи не проводяться через 

рахунок 23 «Виробництво», що не відповідає його економічному змісту та 

сутності прямих витрат як елемента виробничої собівартості відповідно до 

нормативної бази. 

За другим напрямом, витрати виробництва відокремлені від інших витрат 

операційної діяльності (майже не використовується у практичній діяльності). 

В Інструкції № 291 [2] наведено перелік підприємств, витрати на 

виробництво продукції яких обліковуються на рахунку 23 «Виробництво». До них 

включено також підприємства ресторанного господарства, котрі на рахунку 23 

повинні обліковувати витрати на випуск власної продукції. Якщо поняття 

«собівартість» поширюється не тільки на промислові підприємства, але й на 

підприємства ресторанного господарства, тоді на них поширюється й 

необхідність виконання принципів п.17 П(С)БО 16 «Витрати»: «Витрати, 

пов’язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості 

реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), поділяються на адміністративні 

витрати, витрати на збут та інші операційні витрати» [4]. 
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При цьому реальна дійсність свідчить, що підприємствами галузі не 

використовується рахунок 91 «Загальновиробничі витрати». Деякими вченими-

бухгалтерами [64; 66; 98; 257] рекомендовано використання цього рахунку: 

одними для обліку інших прямих виробничих витрат, другими для відображення в 

обліку прямих і непрямих виробничих витрат. На жаль, такими рекомендаціями 

не уточнено перелік номенклатури цієї класифікаційної групи витрат і не надано 

детальної методики їхнього розподілу. Тобто при розгляді вищезазначених 

пропозицій стає незрозумілим та породжує низку нових питань порядок 

віднесення, відображення та розподілу цих витрат у практичній діяльності 

підприємств ресторанного господарства. 

Таким чином узагальнюючи, можемо зробити висновок, що спроба 

перенести прийняту стандартами методологію бухгалтерського обліку 

загальновиробничих витрат на облік їх в ресторанному господарстві зроблена без 

належного врахування галузевих особливостей. 

Слід звернути увагу на те, що в підприємствах ресторанного господарства 

мають місце також витрати в коморі, які до моменту видачі сировини (продуктів) 

до кухні та товарів до бару носять загальний характер. Для відображення в обліку 

цього виду витрат у фаховій літературі жодних рекомендацій не наведено. Для 

розв’язання цього питання, пропонується при виникненні необхідності, 

відкривати субрахунок 912 «Загальновиробничі витрати в коморі» (рис. 2. 2). За 

дебетом наведеного субрахунку протягом місяця збираються всі витрати по 

коморі, а за кредитом шляхом спрощеного розподілу їх списують в дебет рахунків 

23, 901, 902. 

Як один із варіантів відображення в обліку виробничих витрат пропонуємо, 

приєднуючись до рекомендацій деяких вчених [66; 194], (окрім сировини) 

відображати їх у складі загальновиробничих витрат (рис. 2.3). Для цього 

рекомендовано відкривати субрахунок 911 «Загальновиробничі витрати у 

виробництві» (рис. 2.4). Для розв’язання й уточнення цього питання, його 

детальніше буде розглянуто далі. На рахунку 94 «Інші витрати операційної 

діяльності» ведеться облік витрат, крім тих, які відображають на рахунках 90, 92 

та 93. 

Виходячи з викладеного, пропонуємо у фінансовому обліку відображати 

витрати на виготовлення продукції власного виробництва шляхом складання 

бухгалтерських записів, поданих на рисунку 2.5. Запропонована схема обліку 

витрат для підприємств ресторанного господарства 2.5 свідчить, що витрати на 

виготовлення продукції власного виробництва слід відносити в дебет рахунку 23 

«Виробництво». Таким чином, цей рахунок виступає як калькуляційний і на 

ньому щомісяця формується собівартість випуску продукції. 
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Загальновиробничі витрати комори (рахунок 911) 
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Рис. 2.2 Рекомендована номенклатура загальновиробничих витрат комори  

підприємств ресторанного господарства 
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Загальновиробничі витрати виробництва (рахунок 912) 
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Рис. 2.3 Рекомендована номенклатура загальновиробничих витрат виробництва  

підприємств ресторанного господарства 
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Дт 201 «Сировина і матеріали» Кт                               Дт 23 «Виробництво» Кт 

                 списання використаної для переробки сировини 

 

      Дт 66 «Розрахунки Кт   Дт 91 «Загальновиробничі Кт 

        з оплати праці                      витрати»  

     списання витрат  

             на оплату праці                  змінні витрати та розподі-  

 Дт 13 «Знос» Кт                               лена частина постійних  

             нарахована амортизація 

 
     Дт 685 «Розрахунки з іншими Кт               Дт 901 «Собівартість реалізованої» Кт  

                           кредиторами»                                          готової продукції 

                списання послуг                нерозподілена частина постійних 
               сторонніх організацій            витрат 

 

Рис. 2.4 Рекомендована схема обліку витрат на виробництво в підприємствах 

ресторанного господарства 

 

А звідси маємо можливість відображати відокремлено реалізовану 

собівартість продукції власного виробництва на рахунку 901 «Собівартість 

реалізованої продукції» та реалізовану собівартість купівельних товарів на 

рахунку 902 «Собівартість реалізованих товарів». У цілому, означену схему 

відображення в бухгалтерському обліку витрат операційної діяльності 

підприємств ресторанного господарства можемо подати на рисунку 2.6.  

Для більш об’єктивного відображення в обліку інформації за витратами 

підприємств ресторанного господарства рекомендовано варіанти, за якими у 

складі рахунків 23, 91, 286, 92, 93 виділено окремі аналітичні субрахунки (табл. 

2.1). Запропонована технологія побудови робочого плану рахунків обліку в 

аналітичному розрізі для управління витратами операційної діяльності 

підприємств ресторанного господарства уможливлює її використання під час 

обґрунтування управлінських рішень щодо формування собівартості 

виготовлених страв і виконаних замовлень, змін складу та структури витрат. 

Впровадження запропонованої методики дозволить економічно обґрунтовано 

відображати витрати операційної діяльності згідно з чинними нормативними 

документами та досягати мети управлінського обліку. Визначені організаційно-

методичні аспекти обліку витрат операційної діяльності підприємств 

ресторанного господарства, на наш погляд, є економічно обґрунтовані та 

дозволяють ефективно використовувати інформацію стосовно витрат операційної 

діяльності при формуванні прибутку й складанні звітності. 
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Дт  201  Кт                      Дт  23  Кт                                          Дт  90  Кт                           Дт  79  Кт  

              вартість сировини        собівартість виробництва                        собівартість 

                 використаної у виробн.               нерозподілені ЗВВ                   реалізованої  

     Дт  281  Кт  продукції і  

              вартість товарів,  товарів 

              використаних у виробн.                   Дт 28  Кт                  Дт  92  Кт 

Дт 911, 912 Кт                                                                                      адміністративні  

               розподілені ЗВВ                                                                      витрати 

                                                                                                    Дт  93  Кт 

Дт  661, 65 Кт                                                                                        витрати на 

              нарахована зарплата збут 

 працівникам кухні                                                                        Дт 94  Кт  

Дт 685,131 Кт  

              нарахована амортиз.,  

             послуги сторон. організ.       

 

Рис. 2.5 Рекомендована схема обліку й формування собівартості продукції для підприємств ресторанного 

господарства 

  

 

В
и

тр
ат

и
 о

п
ер

ац
ій

н
о
ї 

д
ія

л
ьн

о
ст

і 

Д
о
х
о
д

и
 о

п
ер

ац
ій

н
о

ї 
д

ія
л
ьн

о
ст

і 

Фінансовий 

результат 

7
9
 



 

80 

 

Витрати операційної діяльності підприємств ресторанного господарства 

Виробнича 

собівартість (рах. 23) 

Собівартість 

реалізованої 

продукції  

(рах. 901) 

Собівартість 

реалізованих товарів 

(рах. 902) 

Адміністрати

вні витрати 

(рах. 92) 

Витрати на збут 

(рах. 93) 

Інші витрати 

операційної 

діяльності 

(рах. 94) 
201 

912 

281 

911 

282 

Рис. 2.6 Рекомендований варіант обліку витрат операційної діяльності підприємств ресторанного 

господарства 
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Таблиця 2.1 

Узагальнення рекомендованих варіантів аналітичного обліку витрат 

операційної діяльності 

№ 

п/п 

Назва рахунку 

(субрахунку) 
Рекомендовані аналітичні субрахунки 

Виробничий метод 

1 23 «Виробництво» 23/1 «Гарячі страви», 23/2 «Закуски», 23/3 «Салати» за 

видами продукції власного виробництва (в т.ч. 

напівфабрикати, кондитерські вироби, напої) 

23/1 «Банкет Шинкарук І.В.» в розрізі замовлень за їх 

номерами, прізвищами замовників, датами тощо. 

23/1 «Смаження» в розрізі виробничих процесів 

23/1 «Ресторан №1 м. Київ» при мережевому бізнесі під 

час консолідації звітних облікових даних, а в наступних 

аналітичних рівнях за обраними варіантами 

2 91 

«Загальновиробничі 

витрати» 

91/1 «Змінні»; /11 «Логістичні витрати», /12 

«Виробництво» 

91/2 «Постійні»; /21 «Логістичні витрати», /22 

«Виробництво» 

Виробничо-торговельний метод 

3 
286 «Транспортно-

заготівельні витрати» 

286/1 «Логістичні витрати»: 

/11 «Продукція власного виробництва» 

/12 «Товари» 

286/2«Виробничі витрати»: 

/21 «Виробничі витрати - страви» 

/22 «Виробничі витрати - напої» 

/23 «Виробничі витрати - фуршет» 

Таким чином, аналітичний розріз може бути у вигляді 

видів продукції власного виробництва та/або видів 

реалізації (на замовлення, фуршет, кейтеринг, банкет) 

тощо. 

4 
92 «Адміністративні 

витрати» 

92/1 «Корпоративні витрати», організаційні витрати, 

відрядження, професійні послуги, зв’язок, поліграфія, 

послуги банку, страхування тощо; 

92/2 «Заробітна плата» 

92/3 «Розвиток персоналу» тощо. 

5 93 «Витрати на збут» 
93/1 «Заробітна плата», 93/2 «Утримання залу» 

93/3 «Флористика, дизайн», 93/4 «Тара, упаковка» тощо. 
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2.2 Методичні аспекти калькулювання собівартості продукції  

 

Для ефективного управління господарською діяльністю необхідне 

адекватне інформаційне забезпечення, яке враховує технологію й організацію 

конкретного підприємства. Тому інформація управлінського обліку формується і 

подається з урахуванням потреб керівників як структурних підрозділів, так і 

підприємства в цілому. Досить правильно, на наш погляд, вказує Голов С.Ф., що 

на сьогодні система управлінського обліку, використовуючи зовнішню та 

внутрішню інформацію, забезпечує потреби не лише виробництва, а й 

маркетингу, управління дослідженнями та інших функцій бізнесу [84, с.17]. 

На нинішньому етапі існування гнучкої економіки, вважаємо правомірним 

певною мірою змінити підґрунтя порядку формування цінової та асортиментної 

політики підприємств ресторанного господарства. Інформація щодо витрат, яка 

систематизована в управлінському обліку, необхідна керівнику, зокрема, і для 

того, щоб він приймав рішення щодо мінімізації витрат і регулювання 

асортиментної політики.  

Район Боб відзначає, що облік витрат і калькулювання собівартості 

продукції є складовою частиною загального управлінського обліку фірми. Його 

головною функцією є забезпечення даних для контрольних рішень, але може 

виникнути і додаткова мета – одержання даних, які можна перетворити в 

інформацію для прийняття інших рішень значно пізніше [242, с. 375]. 

Л. В. Нападовська вказує на те, що система обліку має забезпечувати інформацією 

систему управління у процесі поточної діяльності та діяльністю, пов’язаною з 

майбутнім підприємства [197, c. 14]. 

За сучасних умов, при здійснені господарської діяльності вітчизняних 

підприємств, незважаючи на підвищення ролі показника доходу як критерію 

оцінки економічної ефективності, собівартість продукції як важливий 

економічний показник не втрачає пріоритетного значення. Сьогодні кожен 

власник прагне до розумного витрачання ресурсів, що визначається зокрема, 

правильністю вибору прийомів і методів калькулювання собівартості, тому 

вважаємо, що цей показник є одним із визначальних при формуванні фінансового 

результату. 

При обґрунтуванні цін на окремі види обідньої продукції і виробів, 

придбаних товарів та інших (додаткових) платних послуг сьогодні перед 

підприємствами ресторанного господарства постає низка проблем: 

- визначення конкретних розмірів торговельних націнок з метою досягнення 

бажаного рівня рентабельності й реалізації цінової політики підприємства; 

- обрання методів калькулювання вартості окремих видів продукції, що 
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виготовляється, з урахуванням попиту споживачів та необхідності калькулювання 

складних гарнірів, половинних порцій перших страв тощо; 

- визначення вартості додаткових послуг. 

До сьогодні собівартість у ресторанному господарстві не являє собою 

грошове вираження загальних витрат підприємства на виробництво і реалізацію 

продукції. Проте на кожний виріб власного виробництва (зокрема й на 

гастрономію) розраховується ціна реалізації, яка визначається методом 

калькуляції. 

Підприємства ресторанного господарства у вітчизняній практиці 

застосовують на сучасному етапі два основних варіанти калькулювання ціни:  

- з додаванням націнки до вартості сировинного набору всієї страви; 

- з додаванням націнки до кожного компоненту сировини. 

Незалежно від способу розрахунку ціни обідньої продукції чи виробу в 

калькуляційній картці насамперед визначають вартість набору сировини. 

Процедура калькулювання ціни на підприємствах ресторанного господарства 

завершується підсумовуванням вартості нормативних сировинних компонентів 

страви із додаванням торгової націнки та податку на додану вартість. 

Разом з тим, було б невірним рекомендувати сировину як калькуляційну 

одиницю для обчислення націнки з метою досягнення зручності при 

калькулюванні. Адже одна і та сама сировина використовується при виготовленні 

продукції, кулінарних виробів, які значно відрізняються за трудомісткістю 

їхнього виготовлення (наприклад, риба фарширована, тушкована чи варена), і, 

крім того, не враховуються такі важливі фактори, як зміна обсягу й характеру 

попиту, ціни конкурентів на окремі види продукції. 

Таким чином, підприємства ресторанного господарства при використанні 

цієї методики калькулюють не собівартість, а продажну ціну. 

На підприємствах досліджуваної галузі застосовується ще один варіант при 

визначенні ціни. На продукцію власного виробництва та купівельні товари 

встановлюється фіксована ціна реалізації, а сума торгової націнки і ПДВ 

визначається зворотним рахунком. 

Отже маємо зауважити, що в більшості підприємств ресторанного 

господарства за об’єкт калькулювання прийнято не страву (виріб), а сировину (що 

пояснюється значною питомою вагою її вартості в собівартості продукції), але 

сировина не є об’єктом реалізації, реалізують продукцію. Тобто за таких умов 

ціноутворюючими факторами є вартість сировини і націнка, які встановлюють у 

відсотках не до вартості сировинного набору, а до вартості кожного окремого 

продукту незалежно від того, на виготовлення якого виду продукції цей продукт 

витрачається. 
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В інших випадках, як показує практика, ціна визначається винятково 

сформованим попитом або встановлюється товарна надбавка у відсотках до страв, 

що виготовляються. 

Розглянуті методики на практиці використовують лише тому, що значно 

спрощується процедура формування ціни. Разом з тим, на нашу думку, 

визначення розмірів торговельних націнок у підприємствах ресторанного 

господарства не має науково-обґрунтованої методики, й, відповідно, їх розмір 

може не покривати витрати на виробництво і реалізацію продукції власного 

виробництва. 

Досліджуваними підприємствами пропонується різноманітна номенклатура 

виробленої ними обідньої та іншої продукції власного виготовлення, яку 

необхідно представляти та продавати на ринку, тому постає необхідність точного 

розрахунку витрат на її виробництво. У зв’язку з цим розглянемо важливість та 

необхідність розрахунку виробничої собівартості окремих страв, які 

виготовляють підприємства ресторанного господарства. 

На сьогодні підприємства можуть самостійно обирати принципи облікової 

політики, а отже, й методику обліку витрат та калькулювання собівартості 

продукції (сукупність прийомів обліку витрат на виробництво і вирахування 

собівартості продукції). Результатом калькулювання є розрахунок витрат 

підприємства, які відносяться до одиниці виробленої продукції (робіт, послуг). 

Калькуляція витрат – процес усередині фірми, в якому витрати виробництва 

аналізуються і подаються у вигляді, придатному для прийняття рішень чи 

контролю. 

Калькулювання в системі управління використовується для реалізації таких 

цілей: 

- встановлення рівня беззбиткової ціни; 

- контроль витрат у виробництві (попередження втрат у результаті 

невиправданого зростання собівартості чи недостатнього її зниження); 

- розрахунок прибутковості (рентабельності) продукції (робіт, послуг). 

За результатами проведеного дослідження встановлено, що в сучасній 

вітчизняній практиці облік витрат і калькулювання собівартості продукції, 

незважаючи на перехід бухгалтерського обліку на міжнародні принципи ведення 

обліку, частково будуються на старій методичній основі. Тому, на нашу думку, 

підприємства ресторанного господарства, які за характером їхньої діяльності 

можна віднести до галузей матеріального виробництва (питома вага продукції 

власного виробництва у загальному обсязі товарообороту складає до 85%), мають 

приділяти дедалі більшу увагу удосконаленню методів калькулювання 

собівартості продукції. Як відзначалося раніше, на відміну від промислових 
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підприємств, де розраховується собівартість готової продукції, підприємствами 

ресторанного господарства розрахунок собівартості продукції власного 

виробництва не здійснюється. 

Ще в 1930-х рр. у вітчизняній економіці з’явилося поняття калькулювання 

витрат обігу – вирахування витратомісткості за групами товарів. Тоді для 

визначення витратомісткості були розроблені метод коефіцієнтів, економіко-

математичного моделювання і метод прямого рахунку. Проте всебічна 

експериментальна перевірка виявила, що дані методи не забезпечують достатньої 

вірогідності [39]. Розглядав витратомісткість Столяров Я.С., але не за групами 

товарів чи за виробами, а за структурою (складовим частинам) товарообороту: 

покупними товарами й продукції власного виробництва [265]. Вивчали 

витратомісткість за групами товарів і Баканов М.І. та Капелюш С.М., ними був 

розроблений обліково-розподільний метод потоварного і потоварно-групового 

вивчення витрат обігу [39]. 

Зазначені методи калькуляції витрат обігу засновані на розподілі витрат 

пропорційно питомій вазі тих чи інших показників: товарооборот чи сума 

надходження товарів за аналізований період. Дані методи були розроблені та 

запропоновані не в ринкових умовах, тому, на наш погляд, вони не відповідають 

вимогам до формування сучасної облікової інформації, яку повинен одержувати 

керівник підприємства. У соціально-економічних умовах сьогодення метою 

створення нових систем обліку витрат є одержання точної та достовірної 

інформації для оперативного контролю й аналізу рентабельності окремих видів 

продукції. 

Існує думка, що в наш час система бухгалтерського обліку і калькулювання 

витрат відповідно до нормативної бази побудована за принципом скороченої 

собівартості, коли розрахунок даного показника передбачається як у частині 

змінних прямих витрат, так і в частині непрямих витрат. За даним принципом 

побудована система «директ-костінг», сутність якої зводиться до того, що 

собівартість розраховується в частині змінних прямих й непрямих витрат. 

На нашу думку, такий погляд є не зовсім правильним, оскільки сьогодні при 

вирахуванні собівартості згідно П(С)БО 16 враховують певну частку і постійних 

витрат. Зазначене суперечить сутності системи «директ-крстінг» та вказує на її 

використання в поєднанні з принципами системи «стандарт-кост», тобто 

розрахунок повної виробничої собівартості. До складу собівартості реалізованої 

готової продукції, що формує фінансовий результат від реалізації, згідно з 

П(С)БО 16 «Витрати» – поряд з виробничою собівартістю повинні включатися 

нерозподілені постійні загальвиробничі витрати і наднормативні виробничі 

витрати (рис. 2.7) 
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Рис. 2. 7 Елементи собівартості реалізованої продукції згідно з принципами 

П(С)БО 16 «Витрати» 

 

У зв’язку з цим з’являється поділ витрат на виробничі (в частині змінних і 

постійних розподілених), котрі формують собівартість та невиробничі, що не 

включаються до собівартості продукції. Таким чином, виникає поняття витрат, що 

калькулюються і не калькулюються. 

Загальновідомо, що витрати підприємств ресторанного господарства – це 

фактичні витрати на виробництво продукції та надання послуг за визначений 

період, котрі дорівнюють сумі постійних і змінних витрат. Шляхом умовного 

поділу, окремо взяте підприємство з огляду на свою організаційну специфіку, 

розподіляє витрати на постійні і змінні самостійно. 

Оскільки в П(С)БО 16 «Витрати» рекомендації щодо формування 

виробничої собівартості продукції є загальними для підприємств всіх галузей 

економіки, можна зробити висновок про те, що підприємства ресторанного 

господарства також повинні керуватися принципами зазначеного стандарту. 

Враховуючи специфіку діяльності підприємств ресторанного господарства, 

та опираючись на п.11 П(С)БО 16 «Витрати», розглянемо аспекти формування 

собівартості продукції, яка ними виготовляється. Надалі подамо рекомендовану 

методику формування собівартості продукції власного виробництва 

підприємствами ресторанного господарства. Перш за все визначимо послідовність 

формування виробничої собівартості продукції, яка виготовляється на 

досліджуваних підприємствах. Використовуючи рекомендації стандарту 16 

«Витрати» і з огляду на особливості діяльності підприємств ресторанного 

господарства, ми вважаємо, що за дебетом рахунку 23 «Виробництво» (формувати 

собівартість) протягом звітного місяця повинні відображатися: 

Прямі витрати 

Розподілені постійні 

загальновиробничі витрати 

Змінні загальновиробничі витрати 

Виробнича 

собівартість 

готової продукції 

(рахунок 23) 

Понаднормативні виробничі витрати 

Нерозподілені загальновиробничі 

постійні витрати 

Собівартість 

реалізованої готової 

продукції 

(рахунок 901) 
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- прямі витрати (сировина); 

- непрямі, в частині змінних (повною мірою, виходячи із фактичної 

потужності); 

- постійні розподілені загальновиробничі витрати (виходячи із нормальної 

потужності).  

Отже, маємо зауважити, що за таких умов частково діє принцип повної 

собівартості (включення змінних і постійних виробничих витрат) – система обліку 

витрат «стандарт-кост», в основу якої покладено використання стандартів (норм). 

Загальновиробничі витрати змінні й постійні, які є непрямими, 

розподіляються на кожен об’єкт витрат відповідно до обраної бази. Змінні 

витрати варіюються залежно від обсягів продажу готової продукції і 

розподіляються згідно з П(С)БО за об’єктами витрат, виходячи з фактичної 

потужності підприємства. В обліку сума даних витрат відображається за дебетом 

рахунку 23 «Виробництво», тобто збільшує виробничу собівартість виготовленої 

продукції. 

До постійних витрат відносять витрати на обслуговування та управління 

виробництвом, які не змінюються у зв’язку зі зміною обсягів діяльності. Постійні 

загальновиробничі витрати також підлягають розподілу на кожен об’єкт витрат, 

виходячи із нормальної потужності. 

Під нормальною потужністю устаткування розуміють очікуваний середній 

обсяг діяльності, що може бути досягнутий в умовах звичайної діяльності 

підприємства протягом декількох років чи операційних циклів. Іншими словами, 

підприємства ресторанного господарства планують на кілька років середній обсяг 

діяльності устаткування, що використовується для виготовлення продукції. При 

наявності показника нормальної потужності для визначення собівартості 

реалізованої продукції підприємства розрахунковим шляхом визначають, яка 

частина постійних загальновиробничих витрат понесена в межах нормальної 

потужності, а яка – перевищує запланований рівень. 

З огляду на особливості обліку і розподілу загальновиробничих витрат 

відповідно до П(С)БО 16 «Витрати», на думку деяких фахівців [43; 98], у 

досліджуваних підприємствах буде досить складно впровадити такі принципи 

обліку, тому що для визначення суми розподілених і нерозподілених постійних 

загальновиробничих витрат підприємствам необхідно: 

1) визначити базу розподілу; 

2) визначити нормальну потужність підприємства; 

3) встановити загальну величину загальновиробничих витрат, зокрема 

змінних і постійних; 

4) визначити норматив змінних і постійних загальновиробничих витрат; 
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5) у випадку невиконання плану здійснити розподіл загальновиробничих 

витрат. 

Проте, на наш погляд, подальше удосконалення організації обліку відносно 

загальновиробничих витрат підприємств ресторанного господарства залежить від 

регулювання обраних варіантів щодо методики їх розподілу та комп’ютеризації 

даних облікових процесів. З огляду на певні особливості обліку пропонується 

схема відображення в обліку загальновиробничих витрат, яка подана на рисунку 

2.8. 

 

 
 

Рис. 2.8 Рекомендована схема обліку загальновиробничих витрат для підприємств 

ресторанного господарства 

 

На сьогодні погляди вчених і практиків щодо необхідності розподілу 

загальновиробничих витрат розділилися, одні вважають це необхідною умовою 

[69], а інші – загромадженням облікового процесу без наявності ефекту [43; 65; 

162]. Проте однією із складних ділянок обліку (у торгівлі та ресторанному 

господарстві зокрема) є саме відображення непрямих витрат, які необхідно так чи 

інакше, нерідко досить умовно, розподіляти між об’єктами калькулювання [40]. 

Тому ми приєднуємося до точки зору першої групи, та з метою визначення більш 

точної собівартості виробу, рекомендуємо проводити процедуру розподілу 

загальновиробничих витрат. 

Спірним й дискусійним був і залишається конкретний вибір способів 

розподілу, кращих у даних конкретних умовах. Для вирішення цього завдання у 

сучасній системі бухгалтерського обліку використовують два типи систем 

розподілу витрат: традиційну (системи позамовного, попроцесного 

(попередільного) калькулювання, «стандарт-кост» тощо) і функціональну. 

Традиційна система розподілу ґрунтується на умовних базах розподілу, 

тому одним із напрямів запровадження функціональної системи стало 

Загальновиробничі витрати (рахунок 91) 

Змінні 

Рахунок 23 «Виробництво» Рахунок 901 «Собівартість 

реалізованої продукції» 
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застосування причинно-наслідкового розподілу витрат. Рішення, при яких більша 

частина непрямих (накладних) витрат розподіляється з використанням прямих 

витрат на оплату праці чи машино-годин, у сучасних умовах є недостатньо 

точними. В підприємствах ресторанного господарства лише сировина єдина 

складова собівартості, що абсолютно залежить від обсягу виробництва 

(товарообороту), і єдиний вид витрат, який можна прямо співвіднести з 

виготовленою продукцією. Прямі витрати, якими в підприємствах ресторанного 

господарства є лише сировина, включаються до виробничої собівартості в момент 

використання у виробництві. 

В обліково-економічних виданнях налічується безліч публікацій щодо 

методів калькулювання собівартості продукції промислових підприємств. Разом з 

тим, зусилля з розробки сучасних методів калькулювання собівартості в 

ресторанному господарстві до сьогодні не досягли істотних результатів. 

Оцінка собівартості (прямих і непрямих витрат) повинна включати розподіл 

непрямих (виробничих накладних) витрат у пропорції до видів діяльності 

(функцій), які породжують витрати протягом виробничого циклу, 

використовуючи кілька баз розподілу – методика системи обліку витрат на основі 

видів діяльності (за функціями, «АВС»). При застосуванні цього методу витрати 

підприємства, які обчислюють за видами (елементами витрат та статтями 

калькуляції) групують спочатку за функціями виробничо-господарської 

діяльності, а потім відносять на собівартість конкретних виробів. 

Р. Купер, який займався розробкою цієї системи та обґрунтував 

актуальність калькулювання на основі аналізу діяльності, запропонував назву 

«поопераційний облік», метою якого є більш точно простежити взаємозв’язок між 

накладними витратами і продукцією [280]. Таким чином, сутність калькулювання 

на основі діяльності полягає в тому, що причиною виникнення витрат є не 

продукція, а діяльність (функція), іншими словами, продукція, яку виготовляє 

підприємство, споживає діяльність (функцію), а вже діяльність (функція) 

споживає конкретні ресурси. 

Для витрат, що є виключно залежними від обсягу виробництва в 

короткостроковому плані, система обліку витрат на основі видів діяльності 

використовує відповідні бази розподілу (носії витрат), які також мають 

відношення до обсягу виробництва, зокрема години роботи основних працівників 

виробництва чи години роботи устаткування. Наприклад, витрати на енергію 

можна віднести на вироби, використовуючи як носій витрат години роботи 

устаткування, оскільки час роботи устаткування визначає споживання енергії 

[101]. При цьому накладні витрати, що традиційно вважалися постійними, 

розглядають як довготермінові змінні витрати, зміна яких пов’язана зі зміною 
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відповідних чинників, відмінних від обсягу виробництва. 

У публікаціях спеціальних періодичних видань рекомендується ці витрати 

не розподіляти, тому що цей процес є досить трудомістким для підприємств 

галузі ресторанного господарства, а відносити загальною сумою на рахунок 23 

«Виробництво», з якого списувати на рахунок 901 «Собівартість реалізованої 

готової продукції» [65]. Маємо зауважити, що такий порядок формування і 

відображення загальновиробничих витрат є економічно нелогічним, оскільки 

суперечить принципам П(С)БО 16 «Витрати». 

На нашу думку, доцільно доповнити порядок формування собівартості 

продукції, який рекомендовано вище, розподілом загальновиробничих постійних 

витрат з використанням принципів методу «АВС». Таким чином, пропонується 

для розрахунку собівартості продукції власного виробництва підприємств 

ресторанного господарства використання принципів методів – «дирет-костінг» та 

«стандарт-кост» з елементами методу обліку й розподілу непрямих (накладних) 

витрат – «АВС» (за функціями). 

Як показали проведені дослідження, такий метод представляє керівникам 

точнішу інформацію щодо собівартості продукції власного виробництва для 

прийняття управлінських рішень стосовно витрат і прибутків. 

У зарубіжній практиці підлягають розподілу всі витрати, які мають місце 

протягом звітного періоду. На наш погляд, для спрощення розрахунків доцільно 

включити в розподіл тільки суму виробничих витрат, тому що згідно з П(С)БО 16 

«Витрати» до виробничої собівартості включається лише виробнича частина. 

Крім того, пропонуємо враховувати як змінну їхню частину, у системі «АВС» – 

короткострокові змінні, так і постійну, у системі «АВС» – довгострокові змінні. 

Таким чином, узагальнена розподілу загальновиробничих витрат підприємств 

ресторанного господарства буде мати вигляд – рис. 2.9. 

Рекомендований алгоритм калькулювання собівартості продукції 

підприємств ресторанного господарства представлений на рисунку 2.10. У коморі 

зберігаються як сировина, необхідна для процесу виготовлення продукції, так і 

покупні товари, що не мають відношення до процесу виробництва. Тому, за 

необхідності, пропонується виділяти частку витрат комори, яка безпосередньо 

відноситься до процесу виробництва та має бути розподілена на страви. Радимо 

визначати цю частку пропорційно питомій вазі продукції власного виробництва, 

отриманого за звітний період. 

Так, наприклад, якщо сума витрат комори становить – 8580 грн., а питома 

вага продукції власного виробництва – 65%, то сума витрат, що підлягає 

розподілу, буде дорівнювати 5577,0 грн. (8580×65%). 
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Рис. 2.9 Модель розподілу загальновиробничих витрат в підприємствах 

ресторанного господарства 

 

На першому етапі калькулювання проведемо групування 

загальновиробничих витрат на постійні та змінні, результати якого щодо 

досліджуваного підприємства кафе «Асторія» – подано в таблиці 2.2 

Далі, на другому етапі, у досліджуваному підприємстві виділено функції 

(види діяльності):  

1. У коморі (за необхідності): 

- утримання приміщення комори; 

- утримання та експлуатація обладнання комори; 

- приймання та видача запасів. 

2. У виробництві: 

- утримання приміщення виробничого призначення; 

- утримання та експлуатація виробничого обладнання; 

- обробка сировини; 

- обслуговування виробництва. 

 

На третьому етапі постійні витрати, що розподіляються, відносять до 

визначених функцій (видів діяльності), які виділено підприємством на 

попередньому етапі. 
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Рис. 2.10 Рекомендований алгоритм калькулювання собівартості продукції при 

використанні функціонального методу 

 

Кожний ресторатор прагне до зниження собівартості продукції, що ним 

виготовляється. Одним із шляхів її зниження є вибір такої бази (фактора), яка 

надасть очікуваний результат. Як зазначалося раніше, для кожного виду непрямих 

витрат у системі «АВС» обирається самостійно кожним підприємством також 

своя база (фактор) розподілу – четвертий етап алгоритму. Щодо досліджуваного 

Послідовність калькулювання продукції підприємств 

ресторанного господарства згідно з принципами П(С)БО 16 

«Витрати» 

Групування виробничих витрат залежно від  

рівня виробничої діяльності 

Які не розподіляються 

Групування витрат для 

 певних функцій 

Обрання бази (фактора) розподілу 

Розрахунок величини витрат на 

одиницю фактора 

Віднесення витрат на виготовлені 

страви у звітному періоді 

Виробнича собівартість 
Собівартість реалізованої 

готової продукції 

Змінні Постійні 

Які розподіляються 
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підприємства результати такого розподілу подані в таблиці 2.3 і 2.4 

Так, на досліджуваному підприємстві у кафе «Асторія» рекомендовано такі 

фактори (бази) розподілу: 

1. Час, що витрачається на виготовлення страви – трудомісткість (машино-

години + людино-години), обрано для функції утримання приміщень виробничого 

призначення. В інших галузях матеріального виробництва в таких випадках 

зазвичай обирають за базу – площу (м
2
), але в підприємствах ресторанного 

господарства використання такої бази не є доцільним. Одиниці виміру площі 

неможливо співвіднести з виготовленими стравами економічно доцільним 

шляхом, тому рекомендовано обрати трудомісткість як показник, який найбільш 

повно характеризує розподіл за обраними функціями (з даних оперативного 

обліку – рядок 2, гр. 2 таблиці 2.7). 

2. Людино-години – кількість витрачених працівниками виробництва годин 

для виготовлення тієї чи іншої страви (з даних оперативного обліку – рядок 2, гр. 

4 таблиці 2.7). 

3. Машино-години – кількість відпрацьованих обладнанням виробництва 

годин при виготовленні тієї чи іншої страви (з даних оперативного обліку – рядок 

2, гр. 2 таблиці 2.7 та рядок 2, гр. 3 таблиці 2.6). 

4. Вартість сировини, яку витрачено при виготовленні певної страви (рядок 2, 

гр. 5 таблиці 2.7 та рядок 2, гр. 4 таблиці 2.6). 

Для оперативного отримання інформації про трудомісткість, людино-

години, машино-години та інші показники пропонується щозміни заповнювати 

регістри довільної форми. При автоматизованій праці в кінці звітного періоду це 

дозволить швидко проводити розподіл загальновиробничих витрат. 

На п’ятому етапі наведеного алгоритму розраховується сума понесених 

витрат, що припадають на одиницю їхнього фактора діленням витрат за функцією 

на фактор, що до неї відноситься (рядок 3 таблиці 2.5 та 2.6). 

Потім, на шостому етапі, відносять витрати звітного періоду на виготовлені 

страви. З цією метою спочатку витрати відносять на окремо взяту страву за 

кожною функцією, при цьому питому вагу фактора, що відноситься до окремої 

страви (у його одиницях виміру), множать на кількість виготовлених страв і цей 

добуток множать на одиницю фактора (рядок 4 таблиці 2.5 та 2.6). 

Для одержання інформації про питому вагу фактора, для зручності 

розрахунків рекомендуємо в автоматизованій системі підприємства розробляти 

довідники за кожним фактором. Так, наприклад, якщо фактором обрано сировину, 

варто використовувати дані збірника рецептур. 
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Таблиця 2.2 

Групування виробничих витрат у постійні та змінні за травень 2015 р.  

по кафе «Асторія» м. Харків 

Загальновиробничі витрати комори 

Постійні, грн 

1.Заробітна плата – 11660,00 

2. Матеріальні витрати – 6244,00 

3. Комунальні послуги – 622,00 

4. Послуги сторонніх організацій – 14633,00 

5. Амортизація обладнання комори – 321,00 

6. Інші витрати – 780,00 

ВСЬОГО – 34260,00 

Загальновиробничі витрати виробництва 

Постійні, грн. Змінні, грн. 

1. Опалення та освітлення 

приміщень виробництва 
1980 

1. Зарплата працівників 

виробництва (з нарахуваннями 

у фонди соціального 

страхування) 

 

15900 

2. Каналізація 
 

156 

2. Матеріальні витрати 155 

3.Паливо (електроенергія, газ, 

пар) на виробничі цілі 
3574 

4. Оренда виробничих 

приміщень 
9850 

4. Водозабеспечення 677 

5. Зарплата технічних 

працівників 
12400,00 

6. Амортизація виробничого 

обладнання 
503 

7. Інші витрати 8520 

8. Послуги сторонніх організацій 5421 

ВСЬОГО: 36694 ВСЬОГО: 20306 

РАЗОМ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ – 914260,00 грн 
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Таблиця 2.3 

Розподіл суми загальновиробничих витрат комори за функціями  

(видами діяльності) за травень 2015 р. по кафе «Асторія» 

Загальновиробничі витрати комори 

Витрати за функціями (видами діяльності) Сума, грн. Фактор 

1 2 3 

1. Утримання приміщення:  

- опалення, освітлення 

 

2622,00 

час зберігання 

сировини 

- оренда (амортизація) 1241,00 

- послуги СЕС 1225,00 

- послуги охоронної організації 1693,00 

- зарплата технічного працівника 4952,00 

Разом за функцією 11733,00 

2. Приймання та видача запасів: 

- зарплата комірника (з ЄСВ)  
6524,00 

вартість сировини 

 - інвентар, МШП, канцелярські товари 1351,00 

Разом за функцією 5875,00 - 

3. Утримання та експлуатація обладнання: 

- амортизація (оренда) 

1321,00 

машино-години - ремонт - 

- електроенергія, спожита обладнанням 3676,00 

Разом за функцією 4330,00 - 

Разом (1+2+3) 34260,00 - 

 

Таблиця 2.4 

Розподіл суми загальновиробничих витрат виробництва за функціями 

(видами діяльності) за травень 2015 р. по кафе «Асторія» 

Загальновиробничі витрати виробництва 

Витрати за функціями (видами діяльності) Сума, грн. Фактор 

1 2 3 

1. Утримання приміщення виробничого призначення:  

- опалення, освітлення  
574 

трудомісткість 

- оренда (амортизація) 503 

- послуги СЕС 124 

- послуги охоронної організації 5302 

- зарплата технічного працівника 12400 

Разом за функцією 18903 
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1 2 3 

2. Обробка сировини: 

- зарплата кухарів (з нарахуваннями на соціальне 

страхування)  

- зарплата технологів 

- зарплата зав. виробництвом 

 

611 

11325 

3865 
 

людино-години 

 

Разом за функцією 15801,00 * 

3. Утримання та експлуатація обладнання: 

- амортизація (оренда) 9850 

машино-години 
- ремонт 158 

- електроенергія, спожита обладнанням 3000 

Разом за функцією 13008,00 - 

4. Обслуговування виробництва: 

- водозабезпечення 
677 

вартість сировини 
- каналізація 156 

- зарплата посудомийки 324 

- інвентар, МШП 155 

- інші витрати (зокрема матеріальні) 8520 

Разом за функцією 9832,00 - 

Разом (1+2+3+4) 57544,00 - 

 

Для одержання інформації про питому вагу фактора, для зручності 

розрахунків рекомендуємо розробляти довідники за кожним фактором, 

враховуючи існуючі нормативні розробки щодо використання ресурсів у процесі 

виробництва. Так, наприклад, якщо фактором обрано сировину, варто 

використовувати дані збірника рецептур. 

Шляхом підсумовування витрат за функціями і розподілом цієї суми на 

кількість вироблених страв відносять витрати на виготовлені страви протягом 

звітного періоду (таблиці 2.5 та 2.6, рядок 5). 

При визначенні собівартості продукції, яку буде виготовлено в наступному 

періоді, суму загальновиробничих витрат, що належить до неї віднести, 

рекомендуємо визначати, виходячи із попередніх періодів, тим самим визначаючи 

планову їхню величину. У подальшому керівництво мусить переглядати суму цих 

витрат з метою запобігання суттєвої помилки при обчисленні собівартості виробу. 

Отже, виробнича собівартість кожної окремої страви формується із вартості 

сировинного набору (згідно із збірником рецептур), витраченого на її 

виготовлення, та суми розподілених на окрему страву загальновиробничих витрат 

(табл.2.5 ряд.5 і табл.2.6 ряд.5). 

Продовження табл. 2.4 
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Таблиця 2.5 

Розподіл загальновиробничих витрат комори за стравами кафе «Асторія» (травень 2015 р.)  

 при використанні системи обліку витрат за функціями 

 

Показники 

Функція:  

утримання приміщення  

Функція:  

утримання та 

експлуатація обладнання 

Функція: 

приймання та видача  

запасів 

 

Разом 

1 2 3 4 5 

1. Витрати, що підлягають 

розподілу за функціями (грн) 

 

11733 

 

4330 

 

5875 

 

34260 

2. Фактор (база розподілу) 21568 годин  

(час зберігання сировини) 

720 маш/год. 4890  

(вартість сировини) 

- 

3. Витрати на одиницю 

фактора (р.1/р.2) 

 

0,0544 

 

6,013888 

 

1,20143 

 

- 

4. Витрати віднесені на: 

- котлета по-київськи 

- борщ український 

- картопля смажена 

 
(31,34×106) × 0,0544=180,72 

(17,126×188) × 0,0544=175,15 

(11,171×240) × 0,0544=145,84 

 

(0,26×106) ×6,013888=165,74 

(0,03×188) ×6,013888=33,918 

 

 

(0,27×106) × 1,20143=34,389 

(0,183×188) × 1,20143=41,33 

(0,2×240) × 1,20143=57,668 

 

- 

- 

- 

5. Витрати на одну страву: 

- котлета по-київськи 

- борщ український 

- картопля смажена 

 

180,72+165,74+34,389/106=3,59 

175,15+33,918+41,33/188=1,33 

145,84+57,668/240=0,848 

 

9
7
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Таблиця 2.6 

Розподіл загальновиробничих витрат виробництва за стравами кафе «Асторія» (травень 2015 р.)  

при використанні системи обліку витрат за функціями 

 

Показники 

Функція:  

утримання приміщення  

Функція:  

утримання та 

експлуатація обладнання 

Функція: 

обробка сировини 

Функція: 

обслуговування 

виробництва 

1 2 3 4 5 

1. Витрати, що 

підлягають розподілу 

за функціями, грн 

 

18903,0 13008,0 15801,0 

 

9832,0 

2. Фактор (база 

розподілу) 

4179 (годин) 1043 (маш/годин) 3136 (люд./годин) 4890 (вартість 

сировини) 

3. Витрати на 

одиницю фактора 

(р.1/р.2), грн 

4,5233 12,47 5,038 2,01 

4. Витрати віднесені 

на випуск, грн: 

- котлета по-київськи 

- борщ український 

- картопля смажена 

 

 

 

(0,447×106) × 4,5233=213,22 

(0,268×188) × 4,5233= 227,9 

(0,325×240) × 4,5233=352,85 

 

 

 

(0,33×106) × 12,47=436,2 

(0,085×188) × 12,47=199,27 

(0,125×240) ×12,47=374,10 

 

 

 

(0,117×106) × 5,038=62,53 

(0,183×188) × 5,038=173,3 

(0,2×240) × 5,038=241,82 

 

 

 

(0,27×106) ×2,01=57,52 

(0,183×188) ×2,01=69,15 

(0,2×240) ×2,01=96,48 

5. Витрати на одну 

страву, грн: 

- котлета по-київськи 

- борщ український 

- картопля смажена 

 

 

213,22+436,2+62,53+57,52 / 106 = 7,26 

227,9+199,27+173,3+69,15/ 188 = 3,56 

352,85+374,10+241,82+96,48 / 240 = 5,67 

9
8
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Отже, на підставі використання результатів, одержаних в наведених 

таблицях, та наявності інформації щодо вартості сировинного набору маємо 

можливість обчислити собівартість одиниці кулінарної продукції (табл. 2.7).  

 

Таблиця 2.7 

Виробнича собівартість трьох видів страв у кафе «Асторія» визначена 

рекомендованим методом 

Страва 

Вартість 

сировин- 

ного 

набору 

ЗВВ  

по 

коморі 

ЗВВ 

виробництва 

Разом виробничі 

витрати  
Діюча ціна 

продажу 

за страву на 

випуск 

на 

одиницю 

1 2 3 4 5 6 7 

Котлета по 

київськи – 

106 порцій 

1655,80 380,85 769,47 2806,1 

 

26,47 34,95 

Борщ 

український 

– 188 

порцій 

1902,00 250,4 669,62 2822,02 15,01 22,2 

Картопля 

смажена – 

240 порцій 

1129,50 203,5 1065,25 2398,25 9,99 15,9 

 

У загальному вигляді взаємозв’язок угруповань витрат, які використовують 

у традиційних формах управлінського та фінансового обліку, з групуваннями в 

методі «АВС» можна подати у вигляді таблиці 2.8. 

У цілому, як зазначає Івашкевич В.Б., метод «АВС» слід розглядати як 

інструментальний засіб, який дозволяє досить точно здійснити оцінку вартості 

операцій, функцій та процесів у розрізі видів продукції та дає змогу суттєво 

знизити рівень інформаційного акумулювання у процесі прийняття управлінських 

рішень [131]. 

Облік витрат за функціями привабливий тому, що він не тільки дозволяє зі 

значною точністю визначати виробничі витрати, але і тому, що забезпечує 

механізм управління витратами додатковою інформативністю. Система обліку 

витрат за функціями привертає увагу керівництва до причин (джерел) витрат. 

Збираючи й обробляючи інформацію щодо важливих видів діяльності у межах 

бізнесу, керівники отримують можливість краще розуміти і більш ефективно 

управляти витратами. 
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Таблиця 2.8 

Зв’язок обліку виробничих витрат за видами витрат та функціями діяльності 

кафе «Асторія» 

Групування витрат за 

видами (ресурсами) 

 Групування витрат  

за функціями (діями) 

Сировина і  

матеріали  

 

Заробітна плата з 

нарахуваннями  

 

Амортизація  

 

Інші витрати  

К
о

м
о

р
а
 - утримання приміщення  

- утримання та експлуатація обладнання  

- приймання та видача запасів  

В
и

р
о

б
н

и
ц

т
в

о
 Прямі: сировина  

Непрямі: 

- утримання приміщення  

- утримання та експлуатація обладнання  

- обробка сировини  

- обслуговування виробництва  

Загальна сума витрат 

 

Менеджменту підприємств ресторанного господарства доцільно встановити 

граничні розміри націнок за групами продукції з урахуванням її собівартості й 

норми прибутку, а конкретні розміри націнок застосовувати щодо цих груп 

продукції відповідно до цінової політики підприємства. 

Таким чином, можна відзначити, що запропонована модель обліку і 

калькулювання собівартості продукції підприємств ресторанного господарства 

дозволяє побудувати науково-обґрунтовану методику управління прибутком. 

Наведена методика певною мірою сприяє удосконаленню практики застосування 

системи спеціальних знижок для окремих категорій споживачів, при застосуванні 

спеціальних форм обслуговування тощо, а також і застосування рекомендованих 

підходів щодо калькулювання собівартості продукції дозволить впливати 

одночасно на виробничу програму (для того, щоб забезпечити попит) і на 

ефективність роботи підприємства в цілому. 

 

 

2.3. Підвищення аналітичності обліку доходів і витрат 

 

Сучасні системи управління діяльністю підприємств ресторанного 

господарства повинні передбачати результативність від їх застосування. 

Основним критерієм результативної роботи підприємства є рентабельна 

діяльність, яка забезпечує одержання очікуваного рівня прибутку. Рентабельність 

діяльності підприємств досліджуваної галузі поступово знижується, що свідчить, 
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перш за все, про наявність формування неефективної інформаційної системи, 

адже рентабельність залежить переважно від застосовуваних методів управління, 

ніж від зовнішніх чинників. Визначити якість прийнятих управлінських рішень 

щодо правильності формування прибутку дозволяють методи економічного 

аналізу на підставі обробки даних отриманих в системі бухгалтерського обліку. 

Зокрема, для того, щоб визначити рентабельність продажу продукції і товарів у 

підприємствах ресторанного господарства необхідно мати достовірну інформацію 

про доходи та затрати, яка формується в системі обліку. 

Питанням удосконалення управління прибутком та рентабельністю в 

підприємствах ресторанного господарства приділяли увагу такі відомі вчені-

економісти як: І.А. Бланк, С.Я. Столяров, А.А. Мазаракі, Л.М. Янчева, 

В.І. Оспіщев, Б.В. Гринів, Л.І. Кравченко, Ф.Ф. Бутинець та інші. Проте, ними 

формування прибутку в підприємствах ресторанного господарства розглядалося 

здебільшого як нематеріальної сфери. Тобто, запропоновані методики щодо 

вдосконалення процедури формування прибутку в досліджуваних підприємствах 

переважно ототожнювались з торгівлею, і не враховували комплекс виконуваних 

ними функцій (виробництво, реалізація та обслуговування споживання). 

Для досягнення необхідного рівня рентабельності на окремі види обідньої 

продукції і виробів, придбаних товарів та інших (додаткових) платних послуг 

сьогодні перед підприємствами ресторанного господарства постає низка проблем: 

- визначення конкретних розмірів торгових націнок з метою досягнення 

бажаного рівня рентабельності; 

- обрання оптимальної структури асортименту з урахуванням попиту 

споживачів та забезпеченням прибутку; 

- визначення вартості й забезпечення якості додаткових послуг 

(обслуговування споживача); 

- встановлення оптимального розміру знижок (акції, дисконті програми) 

тощо. 

Покрити всі затрати та забезпечити очікуваний прибуток підприємств 

ресторанного господарства згідно свого економічного призначення, повинна 

торговельна націнка яка додається до первісної вартості придбаних сировини й 

купівельних товарів. Проте, як зазначалося, визначення розмірів торгових націнок 

у підприємствах ресторанного господарства сьогодні не має обґрунтованої 

методики, а відтак, не можна з впевненістю говорити про точність рівня 

отриманого прибутку за виробами.  

Доходи, отримані від реалізації, в обліку підприємств ресторанної галузі 

відображають за кредитом рахунків 701 «Доход від реалізації готової продукції» 

та 702 «Дохід від реалізації товарів». Для більшої інформативності з метою 
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проведення аналітичних досліджень рекомендуємо відкривати до них субрахунки 

третього порядку за структурою напрямів діяльності: 

701/1 «Дохід від реалізації обідньої продукції» (літній майданчик); 

701/2 «Дохід від реалізації продукції під час обслуговування банкетів»; 

701/3 «Дохід від реалізації комплексних обідів»; 

701/4 «Дохід від реалізації кондитерських виробів власного виробництва»; 

701/5 «Дохід від реалізації продукції бару (напої)»; тощо. 

Таким чином можна продовжити складання робочого плану рахунків 

враховуючи специфіку діяльності кожного окремого підприємства: наявність 

дієтичної кухні, дитяче меню, за типами кухні (європейська, кавказька, 

українська, японська) тощо. Стосовно доходу від реалізації купівельних товарів, 

то рекомендуємо його відображати в розрізі таких субрахунків: 

702/1 «Дохід від реалізації інших товарів»; 

702/2 «Дохід від реалізації тютюнових виробів»; 

702/3 «Дохід від реалізації напоїв»; 

702/4 «Дохід від реалізації кондитерських виробів (покупних)». 

За купівельними товарами можна структурувати робочий План рахунків за 

їх видами та підвидами, так субрахунок 702/3 «Дохід від реалізації напоїв» можна 

надалі розділити на безалкогольні, слабоалкогольні та алкогольні напої, що 

суттєво допоможе під час визначення окремих баз оподаткування.  

Створення в робочому Плані рахунків пропонованої структури дозволить 

управлінцям одержувати інформацію за питомою вагою одержаних доходів та їх 

динамікою, та розширить інформаційну базу для аналітичних розрахунків. 

Рекомендована деталізація за умов автоматизованого ведення обліку (сучасні 

інформаційні системи дозволяють застосовувати зміни подібного характеру) не 

буде ускладнювати обліковий процес та стане підґрунтям для якісного управління 

прибутком, оскільки покаже отримані доходи за структурою товарообороту. 

Слід також зауважити на необхідності вдосконалення обліку затрат, 

пов’язаних з виконанням функції обслуговування споживачів ресторану (сьогодні 

питома вага цих витрат постійно зростає). Тут виникає питання щодо обрання 

субрахунків для обліку витрат на оплату праці офіціантів та барменів, 

нарахування амортизації обладнання залу, витрати на інтер’єр тощо. Можна було 

б цілком логічно віднести зазначені витрати на рахунок 93 «Витрати на збут», 

проте цей рахунок закривається в кінці місяця загальною сумою на рахунок 

фінансових результатів, що унеможливлює участь витрат у формуванні 

собівартості продукції та товарів. Оскільки специфіка підприємств досліджуваної 

галузі полягає у виконанні декількох функцій одночасно, тому є правомірним 

формувати собівартість не лише виготовленої страви як виду готової продукції, а 



 

103 

собівартість продукту своєї діяльності, який включає комплекс статей витрат як 

виробництва так і обслуговування. 

В умовах жорсткої конкуренції на ресторанному ринку, виготовлення 

якісних та смачних страв за прийнятними цінами вже недостатньо для того, щоб 

привернути увагу споживача. Відвідувач закладу харчування сьогодні висуває 

високі вимоги до рівня обслуговування, що примушує рестораторів йти на 

додаткові затрати для підвищення рівня сервісу й забезпечення гідного дозвілля у 

залі. Наприклад, порція гарніру віднині не є тільки їжею, а поєднує в собі систему 

послуг: прийняття поживних цінностей, отримання сервісу щодо обслуговування, 

дозвілля, приємний інтер’єр, розваги тощо. Відтак вважаємо необхідним 

розраховувати собівартість продукції за двома складовими: виробництво й 

обслуговування. 

Стосовно витрат на обслуговування, рекомендуємо відкривати субрахунок 

91/3 «Організація споживання». Так як рахунок 91 «Загальновиробничі витрати» 

немає сальдо, тому в кінці періоду в сумі витрати на організацію споживання його 

слід закривати відразу на рахунок 90 «Собівартість реалізації» (Дт 90 Кт 91). При 

цьому, витрати щодо організації споживання повинні бути розподілені між 

продукцією власного виробництва та купівельними товарами. Відразу виникає 

проблема розподілу таких витрат, яку рекомендуємо розв’язати наступним чином. 

Загальну суму сформовану за дебетом рахунку 91/3 «Організація споживання» 

розподілити між рахунками 901 та 902 пропорційно питомій вазі первісної 

вартості реалізованих страв, напоїв (сировинний набір) та купівельних товарів у 

загальній сумі реалізації за первісною вартістю. Наприклад, кафе реалізовано 

продукції власного виробництва за період на суму 50000 грн (первісна вартість 

сировинного набору 25000 грн), напоїв на суму 23000 грн (первісна вартість 

12000 грн) та купівельних товарів на суму 36000 грн (первісна вартість 22000 

грн). Загальна сума реалізації за первісною вартістю складає 

25000+12000+22000=59000 грн, та питома вага за кожним видом реалізації 

відповідно 42,4%, 20,3% та 37,3%. Сума витрат на обслуговування за звітний 

місяць склала 20000 грн, звідси з кредиту рахунку 91/3 «Організація споживання» 

в дебет рахунку 901 «Собівартість реалізованої продукції» буде списано 

42,4+20,3=62,7% від суми витрат, тобто 20000×62,7%=12540 грн а в дебет рахунку 

902 «Собівартість реалізованих товарів» 20000×37,3%=7460 грн.  

За таких умов пропонуємо суму сформовану за дебетом рахунку 91/3 

«Організація споживання» розподіляти та з кредиту рахунку 91 списувати 

відповідно на рахунок 901 «Собівартість реалізованої продукції» та 902 

«Собівартість реалізованих товарів».  

Таким чином, використання запропонованої методики обліку затрат 
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дозволить максимально наблизити власників ресторанів до визначення 

собівартості виготовленої продукції, що в свою чергу надасть можливість 

визначати рентабельність за видами виготовлених страв (напоїв).  

Згідно чинних нормативних документів, витрати періоду: на збут, 

адміністративні та інші операційні, обліковуються на рахунках класу 9 «Витрати 

діяльності» та в кінці звітного періоду загальною сумою списуються на рахунок 

фінансових результатів. Проте, для проведення аналізу та формування цінової 

політики в підприємствах ресторанного господарства, такий порядок обліку не є 

достатньо інформативним, а їх розподіл є складною процедурою, яка може й не0 

забезпечити достовірність. Оскільки такі витрати переважно є постійними і 

накладними, пропонуємо підприємствам ресторанного господарства обмежитися 

визначенням собівартості та рентабельності не враховуючи їх величину.  

Таким чином, зіставляючи доходи з витратами згідно розглянутої вище 

моделі обліку з’являється можливість одержувати більш повну та достовірну 

інформацію щодо собівартості виготовлених продуктів та реалізованих товарів, й 

відповідно, отриманих по ним доходів.  

Основним показником беззбиткової роботи підприємства є прибуток, проте 

за цим показником, взятим ізольовано, не має можливості зробити ґрунтовних 

висновків щодо рівня рентабельності. Високий рівень збитковості за галуззю 

сьогодні спричинений зокрема і тим, що ресторатори не мають інформаційної 

можливості визначати рентабельність окремих видів виготовленої продукції. 

Отже, аналітики не мають можливості ефективно управляти рентабельністю 

виготовленої продукції. 

Застосування окресленої вище методики обліку доходів і витрат надає такої 

можливості. Під час аналізу рентабельності використовують різні варіанти її 

оцінки залежно від того, який показник прибутку закладено в основу розрахунків 

(чистий, валовий, операційної діяльності тощо). Через те що підприємства 

ресторанного господарства виконують функції виробництва продукції і її 

реалізації, виникає необхідність розраховувати рентабельність виробництва 

продукції та рентабельність продажу. 

Рентабельність виробництва продукції пропонуємо визначати згідно із 

залежністю: 

 

            
СВп

П
Рв                 (2.1) 

 

де Рв – рентабельність виробництва, грн; 

П – прибуток, грн; 

СВп – собівартість реалізованої виготовленої продукції (Дт 901), грн. 
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Рентабельність реалізації купівельних товарів пропонуємо визначати згідно 

із залежністю: 

 

            
СВкт

П
Ркт              (2.2) 

 

де Ркт – рентабельність купівельних товарів, грн; 

П – прибуток, грн; 

СВкт – собівартість реалізованих купівельних товарів (Дт 902 без 

врахування торговельної націнки), грн. 

 

В аналітичній практиці використовують коефіцієнт рентабельності 

продажу, який визначається як відношення прибутку до отриманої виручки від 

реалізації. В даному випадку на підставі показників прибутку та виручки від 

реалізації розраховують коефіцієнти рентабельності за всією продукцією в цілому 

та за окремими її видами. Будь-які показники рентабельності можна моделювати 

за факторними залежностями (різниця у кількості та рівні факторів). Коли відомо 

собівартість одиниці продукції факторні моделі рентабельності можна 

представити в такий спосіб: 

 

              
 

ТОвп

СодЦО
од

Рпр



.

           (2.3) 

 

де Рпрод. – рентабельність продажу продукції власного виробництва, грн; 

О – обсяг реалізації продукції в натуральному виразі, од; 

Ц – ціна одиниці продукції, грн; 

Сод – собівартість одиниці виготовленої продукції, грн; 

ТОвп – товарооборот продукції власного виробництва (Кт 701 за 

вирахуванням ПДВ), грн. 

 

Зміна структури продукції значно впливає на рівень собівартості, а в 

результаті й на рентабельність. При зміні структури меню обсяг товарообороту 

може досягати заданої величини, а прибуток може бути одержаний менший. 

Вплив на прибуток буде залежати від того, як змінилась структура – в сторону 

низькорентабельної або високорентабельної продукції. Тому слід постійно 

проводити заходи з виявлення низько- або нерентабельної продукції і прийняття 

відповідних управлінських рішень (як правило, нерентабельні вироби повністю не 

варто знімати з виробництва, оскільки наявність їх може бути умовою збільшення 
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обсягу продажу всієї асортиментної лінії). 

Розглянутий аналіз багатоаспектний та в більшості визначений поточною 

ринковою кон’юнктурою, котра може надати абсолютно нові постановки завдань. 

При вирішенні кожної проблеми неможливо обмежитися апріорним баченням, а 

відтак слід проводити облік та аналіз за всією системою господарських фактів і на 

цій основі розробляти управлінські рішення. 

Отже, розширення аналітичних рахунків в робочому Плані рахунків щодо 

обліку доходів і затрат виробництва згідно рекомендованої методики підвищує 

аналітичність обліку для прийняття управлінських рішень відносно формування 

прибутку за структурою виготовленої продукції. Такий методичний підхід 

дозволяє розширити аналітичні можливості розрахунку рентабельності 

виробництва продукції та реалізації купівельних товарів за допомогою 

запропонованих моделей. Інформація про рентабельність окремих видів продукції 

і купівельних товарів (їх груп) дозволить управлінському персоналу сформувати 

оптимальну структуру асортименту, і на цій підставі, формувати цінову політику. 
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РОЗДІЛ 3 

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯМ ВИТРАТАМИ  

 

3.1. Аналіз тенденцій показників розвитку підприємств ресторанного 

господарства в Україні 

 

Підприємства ресторанного господарства є сектором економіки, розвиток 

якого перебуваючи під впливом низки чинників, останніми роками 

характеризується регресивними тенденціями. Протягом семи років в Україні 

спостерігається структурна криза, якій на даному етапі притаманна стадія 

структурного спаду з відповідними характерними ознаками. Динаміка розвитку 

ресторанної галузі в Україні та в інших країнах світу обумовлена високим рівнем 

конкуренції в галузі [35; 211; 312], яка спричинена, насамперед, існуванням 

різноманітних концепцій організації ресторанного бізнесу на локальному ринку 

[93]. Як справедливо зауважує професор Г. П’ятницька, зважаючи на 

квазістабільність ринкової кон’юнктури, підприємство повинно формувати 

стратегію з урахуванням наявного стану та тенденцій розвитку сфери його 

економічної діяльності [211]. 

Повсякденна необхідність вітчизняних підприємств у забезпеченні якісними 

інформаційними потоками зумовлює доцільність здійснення аналізу змін 

тенденцій й закономірностей в динаміці, які притаманні досліджуваній галузі 

протягом відповідних періодів. Для більш ґрунтовного аналізу розвитку 

підприємств ресторанного господарства в динаміці використано загальний 

алгоритм оцінки показників, які характеризують ці процеси (рис. 3.1). Цей 

алгоритм дозволяє забезпечити максимально повний аналіз динаміки за видами, 

типами, періодами, кількісними та якісними показниками та їх взаємозв’язок. 

Одним із найпоширеніших напрямів, за яким визначаються цілі підприємства 

ресторанного господарства й управління його ресурсами є визначення структури 

ринку, на якому воно функціонує та місце його на цьому ринку, що визначається 

через опанований сегмент в порівнянні з конкурентами, обсягу продажу, якістю 

послуг тощо. 

Сучасний етап розвитку сектору ресторанного господарства України 

характеризується як період становлення, незважаючи на його активне формування 

з 2000 року й розвиток протягом останніх п’ятнадцяти років. Економічна криза 

2008 року та нинішні кризові явища в економіці (2014 р.) негативно вплинули на 

показники діяльності досліджуваних підприємств, тому вони мають несталу 

динаміку, що ускладнює їх аналіз й прогнози. За таких умов забезпечення 

рентабельної роботи досліджуваних підприємств вимагає виявлення тенденцій у 
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змінах основних показників діяльності, які притаманні ресторанному 

господарству України. 

 

 

Рис. 3.1. Алгоритм оцінки показників розвитку підприємств ресторанного 

господарства 

 

Оцінка показників розвитку підприємств ресторанного господарства 

дозволила виявити загальні тенденції в динаміці з 2003 р. по 2013 рік, як останній 

докризовий рік (перед 2014-2015 рр), що дозволило відслідкувати тенденції 

розвитку у відносно сталій динаміці. Як показали дослідження, на вітчизняному 

ресторанному ринку спостерігається дві тенденції: розвиток закладів 

ресторанного господарства як структури інших закладів (торговельних центрів, 

готелів, спортивно-розважальних центрів тощо) та, як окремих самостійних 

структурних одиниць. Так, за статистичними даними, безпосередньо діяльність з 

виробництва й постачання їжі, як окремі підприємства ресторанного 

господарства, здійснюють близько 50% підприємств, інші 50% зосереджені в 

структурі підприємств (торговельних центрів, готелів, спортивно-розважальні 

центрів тощо). Отже, наявність розгалуженої мережі закладів ресторанного 

Визначення методів та періоду дослідження 

Визначення типів, видів, кількості підприємств галузі 

Визначення системи досліджуваних показників 

Графічне подання інформації Виявлення динаміки й тенденцій 

змін відносних показників 

Виявлення динаміки й тенденцій змін показників зовнішнього 

впливу на діяльність ПРГ 

Виявлення динаміки й структури показників діяльності ПРГ 

Оцінка тенденцій досліджуваних показників діяльності ПРГ 

Виявлення взаємозв’язків між досліджуваних показників діяльності ПРГ 

Загальні висновки й розробка загальних заходів щодо позитивної 

динаміки за досліджуваними показниками діяльності ПРГ 
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господарства за різними типами, спричиняє врахування таких особливостей під 

час здійснення аналізу їх витрат у зв’язку з різними умовами їх виникнення. 

За статистичними даними, сукупно за період з 2003 по 2013 рр. 

спостерігалось постійне зменшення кількості закладів (табл. 3.1. та рис. 3.2), на 

що вплинули, передусім такі чинники: 1) збільшення великих й середніх 

підприємств та зменшення малих; 2) закриття або об’єднання підприємств після 

2007 року, у зв’язку із суттєвим зниженням платоспроможності населення через 

економічну кризу. 

 

Таблиця 3.1  

Кількість підприємств ресторанного господарства Україні 

за 2003 - 2013 роки [за даними 94] 

Роки 

Кількість 

суб’єктів 

ресторанного 

господарства на 

кінець року, 

одиниць 

Темпи росту 

мережі (до 

попереднього 

року), % 

% до загальної кількості підприємств 

Великі 

підприємства 

Середні 

підприємства 

Малі 

підприємства 

1 2 3 4 5 6 

2003 28889 -5,59 0,0 3,9 96,1 

2004 27865 -3,54 0,0 4,2 95,8 

2005 27345 -1,86 0,0 4,2 95,8 

2006 26760 -2,14 0,0 4,4 95,6 

2007 26159 -2,24 0,0 4,5 95,5 

2008 24946 -4,63 0,1 4,7 95,2 

2009 24031 -3,67 0,1 4,2 95,7 

2010 23369 -2,75 0,2 4,5 95,3 

2011 22918 -1,93 0,1 4,5 95,4 

2012 21619 -5,66 0,1 4,6 95,5 

2013 20578 -4,81 0,1 4,5 95,4 

 

У підсумку, з майже 29000 закладів які працювали у 2003 р. на кінець 2013 

р. залишилося трохи більше 20000 закладів, або 71%. Як свідчать дані таблиці 3.1. 

найбільше закладів припинили діяльність за 2008 рр. внаслідок фінансової кризи, 

яка негативно вплинула на результати діяльності підприємств галузі та у 2012-

2013 рр., проте у кількісному виразі 4% у 2008 році і 5% у 2012 це майже 

однаково 1000 закладів. Як видно з рисунку 3.2 за досліджуваний період 

скорочення кількості підприємств ресторанного господарства не зупинялося, й 

зростання не спостерігалось в жодному з років. 
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Рис. 3.2. Динаміка кількості підприємств ресторанного господарства Україні  

за 2003-2013 роки 

 

Така ситуація на фоні кризових явищ може свідчити про недосконалість 

податкової політики відносно діяльності підприємств ресторанного господарства, 

неврегульованість контрольних заходів від різних організацій; не стабільний 

попит, політична нестабільність, значні ризики (фінансові, комерційні, кадрові та 

ін.), жорсткі конкурентні умови функціонування на ринку тощо. 

У той же час, з даних таблиці 3.1. видно, що з 2008 по 2013 рр. великі 

підприємства стабільно займають в середньому 0,1% ринку, середні підприємства 

мали різке, проте не досить суттєве на 0,5 % скорочення у 2009 році, і складають в 

середньому 4,5% ринку, тоді як малий бізнес продовжує бути найбільш 

популярним і стабільно займає більше 95% ринку. Маємо думку, що така 

тенденція в структурі не є позитивною в цілому для економіки держави і самих 

підприємств, оскільки 95% становлять підприємства, які є платниками єдиного 

податку, за яким законодавчо спрощено систему реєстрації інформаційних 

потоків на підприємстві. Малі підприємства є більш мобільними до стресових 

економічних ситуацій як у містах, так і в сільській місцевості, в той же час, 

методи управління в реалізації стратегії підприємства (виробництво, організація 

споживання, кадри, асортимент, маркетинг, контроль тощо) й забезпеченні якості 

послуг суттєво відрізняються між великими, середніми та малими 

підприємствами ресторанного господарства. 

Сучасний ринок послуг ресторанного господарства постійно змінюється для 

забезпечення його існування, тому під час дослідження враховано 

урізноманітнення структури мережі закладів (табл. 3.2.).  
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Таблиця 3.2 

Кількість підприємств ресторанного господарства України за типами  

за 2003 - 2013 роки [за даними 94] 

Рік 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

су
б

’є
к
ті

в
 в

сь
о
го

 
Рестора

ни 

Кафе, 

закусоч

ні та 

буфети 

Бари Їдальні 

 

Кількість 

об’єктів 

 

Питома 

вага, % 

 

Кількість 

об’єктів 

 

Питома 

вага, % 

Кількість 

об’єктів 

Питома 

вага, % 

Кількість 

об’єктів 

Питома 

вага, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2003 28889 1285 4,45 13086 45,30 2988 10,34 11530 39,91 

2004 27865 1266 4,54 12988 46,61 2944 10,57 10667 38,28 

2005 27345 1215 4,44 12626 46,17 2882 10,54 10519 38,47 

2006 26760 1247 4,66 12042 45,00 2790 10,43 10597 39,60 

2007 26159 1259 4,81 11423 43,67 2799 10,70 10609 40,56 

2008 24946 1278 5,12 10760 43,13 2703 10,84 10137 40,64 

2009 24031 1315 5,47 9825 40,88 2437 10,14 10391 43,24 

2010 23369 1408 6,03 9454 40,46 2453 10,50 9990 42,75 

2011 22918 1460 6,37 9049 39,48 2448 10,68 9891 43,16 

2012 21619 1453 6,72 8108 37,50 2266 10,48 9665 44,71 

2013 20578 1472 7,15 7334 35,64 2146 10,43 9441 45,88 

 

Таблиця 3.3 

Кількість підприємств ресторанного господарства в Харківській обл. 

за типами за 2003 - 2013 роки [за даними 94] 

Роки Усього Тр, % 
Ресто-

рани 
Тр, % Кафе Тр, % Бари Тр, % 

Їдальні і 

постачан-

ня їжі 
Тр, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2003 1445 99,7 54 99,8 751 98,7 66 100,31 574 101,7 

2004 1432 99,10 55 101,85 748 99,60 65 98,48 564 98,26 

2005 1487 103,84 53 96,36 745 99,60 64 98,46 616 109,22 

2006 1363 91,66 53 100,00 670 89,93 70 109,38 561 91,07 

2007 1729 126,85 58 109,43 666 99,40 70 100,00 928 165,42 

2008 1687 97,57 68 117,24 631 94,74 66 94,29 915 98,60 

2009 1658 98,28 71 104,41 592 93,82 89 134,85 898 98,14 

2010 1592 96,02 73 102,82 568 95,95 83 93,26 865 96,33 

2011 1651 103,71 69 94,52 529 93,13 99 119,28 952 110,06 

2012 1687 102,18 71 102,90 469 88,66 117 118,18 1028 107,98 

2013 1651 97,87 69 97,18 409 87,21 114 97,44 1057 102,82 
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Так, найбільшу частку в структурі мережі займають кафе (близько 40%), 

проте мають стійку тенденцію до зменшення, так їх скорочення за десять років 

відбулось на 10%, майже таку ж частку на ринку займають їдальні, проте їх 

тенденція є позитивною, оскільки цей сегмент збільшився на 6%. Бари стабільно 

займають 10% ринку, й їх кількість у 2013 році склала 2146 закладів. Ресторани 

хоча й посідають останнє місце – трохи більше 7% ринку, проте спостерігається 

тенденція до збільшення їх кількості з 1285 закладів у 2003 році до 1472 у 2013 р., 

що є позитивним для розвитку галузі.  

У Харківській області (табл. 3.3) після 2006 року спостерігається зростання 

кількості ресторанів на 30% за досліджуваний період і у 2013 році складає 69 

закладів. Позитивним зрушенням на ринку області є те, що кількість барів і 

їдалень збільшилась майже удвічі. Кількість барів збільшилася з 66 до 114 

закладів або майже на 73%, їдалень з 574 до 1057 закладів або на 84% відповідно. 

У той же час було виявлено суттєву негативну динаміку, яка спостерігається за 

кафе, кількість яких скоротилась на 38% з 751 до 469 закладів.  

В цілому, по Харківській області спостерігається загальна позитивна 

тенденції розвитку підприємств ресторанного господарства. Якщо зауважити на 

тому, що кафе складають більше 40% вітчизняного ринку, й мають таку 

тенденцію на ринку Харківської області, варто зробити висновки, що споживачі 

почали віддавати перевагу ресторанам з більш якісним й високим рівнем 

обслуговування та їдальням з більш доступним ціновим сегментом. Варто 

зауважити на вивченні структури й динаміки ринку за формами власності, а саме: 

юридичними та фізичними (підприємцями) особами (табл. 3.4 та 3.5).  
 

Таблиця 3.4 

Кількість та структура підприємств ресторанного господарства України  

за формами власності за 2003 - 2013 роки [за даними 94]  

Роки 

Кількість суб’єктів 

ресторанного господарства 

(ресторани, кафе, бари, їдальні 

тощо) на кінець року, одиниць 

Кількість суб’єктів ресторанного господарства, 

% 

Підприємства 

(комунальні, приватні, 

державні) 

Фізичні-особи 

підприємці 

2003 28889 20,4 79,6 

2004 27865 22,5 77,5 

2005 27345 22,8 77,2 

2006 26760 23,1 76,9 

2007 26159 23,4 76,6 

2008 24946 19,5 80,5 

2009 24031 18,3 81,7 

2010 23369 18,1 81,9 

2011 22918 21,3 78,7 

2012 21619 21,8 78,2 

2013 20578 21,7 78,3 
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У динаміці структури ресторанного господарства за формами власності 

протягом десяти років спостерігається відносно стійка тенденція: близько 20% 

ринку належить юридичним особам й, відповідно, 80% фізичним особам-

підприємцям. Адже функціонування на ринку, як ФОП вимагає значно менших 

витрат, спрощена облікова й податкова система дозволяє працювати в низькому 

або середньому ціновому сегменті зі споживачами, вимоги яких є не високими до 

обслуговування тощо. Крім того, для відкриття кафе або їдальні потрібно значно 

менше інвестицій порівняно з рестораном, що спричиняє реєстрацію саме 

фізичних осіб-підприємців. 
 

Таблиця 3.5 

Кількість підприємств ресторанного господарства в Україні  

(юридичних осіб) за 2003 - 2013 роки [за даними 94]  

Роки Усього 

Ресторани Кафе Бари 
Їдальні і 

постачання їжі 

о
д

и
н

и
ц

ь 

%
 д

о
 

п
ід

су
м

к
у
 

о
д

и
н

и
ц

ь 

%
 д

о
 

п
ід

су
м

к
у
 

о
д

и
н

и
ц

ь 

%
 д

о
 

п
ід

су
м

к
у
 

о
д

и
н

и
ц

ь 

%
 д

о
 

п
ід

су
м

к
у
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2003 5113 491 9,6 3283 64,2 784 15,3 555 10,9 

2004 5032 499 9,9 3231 64,2 774 15,4 528 10,5 

2005 4718 526 11,1 3022 64,1 682 14,5 488 10,3 

2006 4591 582 12,7 2875 62,6 658 14,3 476 10,4 

2007 4468 615 13,8 2779 62,2 618 13,8 456 10,2 

2008 5028 698 13,9 3034 60,3 814 16,2 482 9,6 

2009 4785 708 14,8 2868 59,9 754 15,8 455 9,5 

2010 4744 792 16,7 2803 59,1 715 15,1 434 9,1 

2011 4751 898 18,9 2688 56,6 727 15,3 438 9,2 

2012 4343 891 20,5 2384 54,9 663 15,3 405 9,3 

2013 4147 855 20,6 2308 55,7 612 14,7 372 9,0 

 

Також у 2013 р. порівняно з 2003 р. (дані табл. 3.5) одночасно зі 

зменшенням кількості підприємств – юридичних осіб на 966 закладів, їх частка 

збільшилася на 1,3%. Враховуючи той факт, що питома вага фізичних осіб – 

підприємців зменшилась теж на 1,3%, слід зазначити, що ними була змінена 

система організації підприємницької діяльності, що спричинено, насамперед, 

змінами у податковому законодавстві та перевагами споживчого вибору. 

Також, під час дослідження тенденцій рестораторів – юридичних осіб за 

типами закладів слід звернути увагу на суттєве збільшення на 364 одиниць або 
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74% ресторанів та збільшення питомої ваги на 11 п.п., зменшення питомої ваги 

кафе на 8,5% кафе, що спричинено необхідністю організації більш високого рівня 

обслуговуванню за запитами споживачів та розвитком кейтерінгу й інших форм 

співробітництва з юридичними особами. Одночасно, частка барів і їдалень дещо 

знизилась на 0,6% та 1,9% відповідно, що зумовлено більш жорсткою системою 

оподаткування. При невисокій рентабельність виробництва та низькій ціновій 

категорії, що спостерігається в даному сегменті умови оподаткування юридичних 

осіб сприяють виникненню умов отримання збитків. 

 

Таблиця 3.6  

Оборот підприємств ресторанного господарства України  

за 2003-2013 рр. [за даними 94] 

Роки 

Оборот 

ресторанного 

господарства, 

млрд. грн. 

Темпи росту 

(до 

попереднього 

року), % 

Темп 

інфляції,  

% 

Оборот ресторанного 

господарства, % 

Підприємства 
Фізичні-особи 

підприємці 

1 2 3 4 5 6 

2003 3,0 15,9 1,89 75,5 24,5 

2004 3,5 16,67 4,63 76,8 23,2 

2005 7,5 114,29 4,96 77,4 22,6 

2006 9,1 21,33 -3,20 77,2 22,8 

2007 11,7 28,57 1,48 77,8 22,2 

2008 15,6 33,33 9,79 75,7 24,3 

2009 15,4 -1,28 -14,00 76,1 23,9 

2010 17,9 16,23 -2,36 70 30 

2011 21,2 18,44 -0,19 71 29 

2012 23,5 10,85 -4,10 71,3 28,7 

2013 24,6 4,68 -1,36 71,8 28,2 
 

Аналізуючи показники обороту підприємств ресторанного господарства, 

наведені в табл. 3.6 відзначимо, що оборот ресторанного господарства за 

досліджуваний період постійно збільшувався, й у 2013 році склав 24,6 млрд. грн., 

що у вісім разів більше 2003 року або на 21,6 млрд. грн.  

Найбільший темп зростання спостерігався у 2005 р. 114,29 % до 2004 року, 

або 4 млрд. грн. за рік, в той же час, лише у 2009 спостерігалось зменшення до 

попереднього року на 1,28 %. Слід зазначити, що темпи росту обороту значно 

вищі за темпи інфляції, що позитивно характеризує діяльність закладів. 

Одночасно цікавою є динаміка обороту підприємств за їх формами власності. По-

перше варто зазначити, що питома вага обороту за формами власності прямо 

протилежна їх питомій вазі в загальній кількості об’єктів, так, у середньому 20% 
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підприємств – юридичних осіб формують більше 80% обороту, й відповідно в 

середньому 80% підприємств, які складають фізичні особи-підприємці 

забезпечують 20% обороту. Така тенденція свідчить про необхідність сприяння в 

подальшому забезпечення таких умов функціонування, за яких малий бізнес 

переходив до середнього або об’єднувався у великий. Цікавою представляється 

динаміка темпів росту обороту підприємств ресторанного господарства до 

попереднього року в розрізі юридичних та фізичних осіб-підприємців за 2003-

2013 рр., подана на рис. 3.3.  

 

 

Рис. 3.3. Динаміка темпів росту обороту ПРГ до попереднього року в розрізі 

юридичних та фізичних осіб-підприємців за 2003-2013 рр. 

 

Отже, загальна тенденція темпів росту обороту до попереднього року 

свідчить, що вони не пропорційно змінювались до темпів росту оборотів 

підприємств за формами власності, особливо у 2005 та 2009 роках. Водночас, 

темпи росту оборотів підприємств мають сталу пропорційну тенденцію, крім 2008 

та 2010 років. Темпи росту обороту малих підприємств є нижчими за 100% 

протягом восьми років (з 2003 – 2005 рр., 2007 р., 2009 р. та з 2011-2013 рр.), тоді 

як у юридичних осіб тільки за три роки: 2006 р., кризовий 2008 р. та 2010 р. Це 

дає підстави фізичним особам-підприємцям переглядати механізми управління 

ефективності діяльності. З таблиці 3.6. видно, що оборот підприємств 

ресторанного господарства мав тенденцію до зростання. Проте, більшістю 

дослідників розвитку галузі зазначається той факт, що зростання доходів 

підприємств відбулась не тільки за рахунок збільшення попиту, в результаті 

ефективної діяльності, а й внаслідок зростання цін [35; 211; 318], тобто наявним 

протягом усіх років інфляційним процесом.  



 

116 

У зв’язку з цим, скоригувавши оборот на темп інфляції за досліджуваний 

період 2003-2013 рр. отримано результати, які подані в таблиці 3.7.  

 

Таблиця 3.7  

Показники обороту підприємств ресторанного господарства Україні за 

2003 - 2013 роки  
Рік Індекси 

споживчих 

цін 

Темп 

інфляції, 

% 

Оборот 

ресторанного 

господарства, 

млрд. грн. 

Темпи росту 

обороту 

(до 

попереднього 

року), % 

Оборот у 

порівняльних 

цінах, 

млрд. грн. 

Темпи росту 

обороту у 

порівняльних 

цінах (до 

попереднього 

року по ст. 6), % 

1 2 3 4 5 6 7 

2003 108 1,89 3,0 15,9 1,6 22,14 

2004 113 4,63 3,5 16,67 0,8 -50,00 

2005 118,6 4,96 7,5 114,29 1,5 87,50 

2006 114,8 -3,20 9,1 21,33 9,4 526,67 

2007 116,5 1,48 11,7 28,57 7,9 -15,96 

2008 127,9 9,79 15,6 33,33 1,6 -79,75 

2009 110 -14,00 15,4 -1,28 17,9 1018,75 

2010 107,4 -2,36 17,9 16,23 18,3 2,23 

2011 107,2 -0,19 21,2 18,44 21,4 16,94 

2012 102,8 -4,10 23,5 10,85 24,5 14,49 

2013 101,4 -1,36 24,6 4,68 25,1 2,45 

 

З таблиці 3.7 та рис. 3.4 виходить, що оборот у порівняльних цінах 

починаючи з 2009 року (посткризового) набуває поступової тенденції до 

збільшення, в той час як з 2003 до 2005 рр. спостерігалась певна тенденція його 

зниження, а у кризовому 2008 році різке скорочення доходу.  
 

 
Рис. 3.4. Динаміка обороту ресторанного господарства у порівняльних цінах за 

2003-2013 рр. 
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На основі даних табл. 3.7 та рис. 3.4 можна констатувати позитивні 

тенденції в розвитку галузі стосовно зростання оборотів. Проаналізувавши темпи 

росту обороту ресторанного господарства у порівняльних цінах за 2003-2013 рр. 

(ст.7 табл. 3.7 та рис. 3.5), спостерігається майже пряма пропорційність динаміці 

самого обороту: суттєве зниження у 2008 році та стрімке зростання у 2009 р., за 

виключенням 2010-2013 років, де на фоні зростання обороту темпи його росту 

знижуються до попередніх років. 

Рекомендовано під час прийняття рішень керуватися аналізом якісних 

показників мікрорівня: витрат операційної діяльності, фінансових результатів. З 

метою вивчення тенденцій розвитку підприємств ресторанного господарства, 

досліджено динаміку і структуру їх операційних витрат за 2003-2013 рр. (табл. 3.8 

та рис. 3.6). 
 

 
Рис. 3.5. Динаміка темпів росту обороту ресторанного господарства  

у порівняльних цінах за 2003-2013 рр. 

 

На етапі оцінки динаміки й тенденцій вивчено середньорічні темпи 

зниження або підвищення витрат за ряд років за формулою, поданою      О. 

Аветисовою: 

 

1

1

01  n

Р

Р

В
Т      (3. 1.) 

 

ВT  - середньорічні темпи зниження витрат; 

Ро - рівень витрат в останній рік динамічного ряду; 

Р1 - рівень витрат у перший рік динамічного ряду; 

n - число років у періоді, що аналізується. [7] 



 

118 

Для вивчення тенденцій, важливим в системі управління витратами 

операційної діяльності є вивчення їх структури. Дані таблиці 3.8 та рис. 3.6 

свідчать, що підприємства ресторанного господарства є матеріаломісткими, тобто 

частка сировинного набору у вартості страв складає в середньому 36% загальної 

суми витрат, що доводить про належність підприємств ресторанного господарства 

переважно до виробничої сфери, ніж до торгівлі чи обслуговування. Значну 

частку витрат, на рівні 22% складають інші операційні витрати, динаміка яких є 

досить сталою.  

 

 
Рис. 3.6. Динаміка і структура операційних витрат підприємств ресторанного 

господарства України за 2003-2013 рр. 

 

Витрати на оплату праці займають 17-18% і мають поступову тенденцію до 

зростання останніми роками. Динаміка вартості покупних товарів свідчить про 

певне зменшення їх частки з 13,3% у 2003 р. до 10,2 у 2013 році. Амортизаційні 

відрахування є найменшою часткою, проте їх рівень характеризується 

збільшенням у динаміці з 5,4% у 2003 р. до 7,1 у 2013 році, що може свідчити про 

оновлення необоротних активів досліджуваних підприємств. 
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Таблиця 3.8  

Структура операційних витрат підприємств ресторанного господарства Україні  

за 2003-2013 роки [за даними 94]  

Рік 

Всього 

млн. грн Матеріальні 

витрати 

Вартість 

придбаних 

товарів 

Амортизація 
Витрати 

на оплату праці 

Відрахування на 

соціальні заходи 

Інші операційні 

витрати 

% 

 

млн. грн % 

 

млн. грн % 

 

млн.грн 

 

% 

 

млн.грн % 

 

млн. 

грн 

% 

 

млн.грн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2003 2571,6 36,1 928,35 13,3 342,02 5,4 138,87 16,8 432,03 5,8 149,15 22,6 581,18 

2004 2988,4 35,7 1066,86 15,1 451,25 5,6 167,35 17 508,03 5,9 176,32 20,7 618,60 

2005 5380,1 36,5 1963,7 12,8 688,7 6,2 333,6 16,6 893,1 5,6 301,29 22,30 1199,76 

2006 6555,5 37,8 2478,0 10,9 714,5 5,9 386,8 16,9 1107,9 5,7 373,66 22,8 1494,65 

2007 7480,1 39 2917,2 9,3 695,6 6,5 486,2 17 1271,6 5,9 441,33 21,9 1638,14 

2008 9803,8 38,4 3764,7 10,4 1019,6 5,6 549,0 17 1666,6 5,9 578,42 22,7 2225,46 

2009 10228,8 38,8 3968,8 10,3 1053,6 6,1 624,0 16,9 1728,7 5,7 583,04 22,20 2270,79 

2010 11839,9 36,9 4368,9 11,1 1314,2 7,1 840,6 16,9 2000,9 5,7 674,87 22,30 2640,30 

2011 12864,1 34,7 4463,8 12,2 1569,4 6,9 887,6 17,8 2289,8 6,2 797,57 22,20 2855,83 

2012 13644,7 35,9 4898,4 11,3 1541,9 7,2 982,4 17,9 2442,4 6,3 859,62 21,40 2919,97 

2013 14774,9 37,1 5481,5 10,2 1507,0 7,1 1049,0 18,1 2674,3 6,5 960,37 21,00 3102,73 

Середньорічні 

темпи 2008 до  

2003 

-0,182 -0,008 -0,191 0,030 -0,146 -0,005 -0,187 -0,001 -0,184 -0,002 -0,185 -0,001 -0,183 

Середньорічні 

темпи 2013 до 

2008 

-0,053 0,004 -0,048 0,002 -0,050 -0,030 -0,084 -0,008 -0,061 -0,012 -0,065 0,010 -0,042 

1
1
9
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У той же час, розраховані середньорічні темпи за всіма показниками 

поданими в таблиці 3.8 до 2008 року та після нього (як кризового), свідчать про 

зниження витрат відносно базових років 2003 та 2008 відповідно. Проте до 2008 

року таке зниження було суттєвішим і утримувалось на рівні -0,18 за всіма 

елементами витрат, а починаючи з 2008 року відбувається суттєве його 

уповільнення від зростання +0,004 та 0,010 за матеріальними й іншими 

операційними витратами відповідно до -0,008 за витратами на оплату праці. Така 

тенденція зумовлює необхідність більше уваги приділяти управлінню витратами 

підприємств ресторанного господарства, зокрема, перегляду рецептур на 

заміщення дорогих продуктів аналогами, оренда необоротних активів, аутсорсинг 

тощо.  

Для отримання найбільш повної характеристики будь-якого ринку тільки 

кількісних показників недостатньо, тому досліджено динаміку якісної сторони 

діяльності – одержаних фінансових результатів підприємств ресторанної галузі за 

2003-2013 рр. (табл. 3.9). Водночас, на рис. 3.7 та 3.8 подано динаміку темпів 

росту значення прибутку і збитку підприємств ресторанної галузі України за 

2003-2013 рр. 

 

Таблиця 3.9 

Чистий прибуток (збиток) підприємств ресторанного господарства 

України за 2003 – 2013 роки [за даними 94]  

Рік 

Фінансовий 

результат 

(сальдо) 

Підприємства, які одержали 

прибуток 

Підприємства, які одержали 

збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприєм-

ств 

прибуток 
Тр 

прибутку 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

збиток 
Тр 

збитку 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2003 -20,9 60,2 208,6 95,8 39,8 -229,5 91,9 

2004 -75,6 60,8 196,8 94,34 39,2 -272,4 118,69 

2005 16,4 62 244,6 124,29 38 -228,2 83,77 

2006 -146,5 63,7 250,6 102,45 36,3 -397,1 174,01 

2007 -114,3 65,3 416,6 166,24 34,7 -530,9 133,69 

2008 -1568,9 61,1 398,9 95,75 38,9 -1967,8 370,65 

2009 -922,5 59 400,9 100,50 41 -1323,4 67,25 

2010 -633,6 56,4 506 126,22 43,6 -1139,6 86,11 

2011 -692,4 59,3 655,5 129,55 40,7 -1347,9 118,28 

2012 -984,3 57,4 692,1 105,58 42,6 -1676,4 124,37 

2013 -1416,7 58,4 647,8 93,60 41,6 -2064,5 123,15 
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За даними табл. 3.9 спостерігаємо, що незважаючи на переважну питому 

вагу підприємств, діяльність яких є прибутковою – близько 60%, 40% збиткових 

підприємств дають від’ємне значення (збиток) фінансових результатів на кінець 

року. Так, сальдо фінансового результату по підприємствах ресторанного 

господарства в цілому, є від’ємним, окрім 2005 року, що свідчить про значні суми 

отриманих збитків за результатами діяльності меншої кількості підприємств. 

Оскільки близько 80% ринку займають фізичні особи-підприємці, за результатами 

діяльності яких майже відсутня статистична інформація, то можемо припустити, 

що фінансові результати табл. 3.9 сформовані за результатами діяльності 

підприємств, які складають 20% ринку. В той же час, враховуючи факт, що 20% 

підприємств ринку ресторанного господарства – юридичних осіб формують 

більше 70% обороту, можемо припустити що дані табл. 3.9 отримані від 70% 

обороту діяльності підприємств ресторанного господарства України. Складні 

умови чинної податкової державної політики, високі вимоги до функціонування 

закладів ресторанного господарства й високий рівень конкуренції зумовлюють 

збитковість підприємств та низьку прибутковість переважної їх частини. 

На рис. 3.7 та 3.8 подано динаміку темпів росту прибутку та збитку 

діяльності підприємств ресторанного господарства України, з чого спостерігаємо, 

що кризовий 2008 рік спричинив різке збільшення збитку (370%) та зменшення 

прибутку 96% до попереднього року. Стійка тенденція збитковості сфери 

ресторанного господарства вимагає суттєвого вдосконалення механізмів 

управління економічними процесами підприємств, зокрема витратами операційної 

діяльності. 

 

 

Рис. 3.7. Динаміка темпів росту прибутку підприємств ресторанного господарства 

України за 2003-2013 рр. 
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Рис. 3.8. Динаміка темпів росту збитку підприємств ресторанного  

господарства України за 2003-2013 рр. 

 

Взаємозв’язок динаміки показників витрат і фінансових результатів 

досліджено на підставі порівняльного аналізу динаміки обороту, витрат й 

фінансових результатів (табл. 3.10), який підтверджує високу залежність кінцевих 

фінансових результатів від динаміки операційних витрат (К2).  

Для визначення тісноти залежності даних показників обороту і фінансового 

результату від операційних витрат було обчислено відповідні коефіцієнти 

координації: К1 – відношення приросту обороту до темпу приросту операційних 

витрат, К2 – відношення приросту фінансового результату до приросту 

операційних витрат (рис. 3.9). 

За результатами аналізу коефіцієнтів координації обраних показників у 

порівнянні з операційними витратами видно, що збільшення приросту 

операційних витрат відбувається майже прямо пропорційно змінам показників 

фінансових результатів за винятком 2013 року та має ступінчатий характер змін 

до обсягу обороту, оскільки лише у 2009-2010 рр. при збільшенні темпів приросту 

обороту й витрат спостерігається суттєвий темп приросту фінансового результату. 

Спостерігається тенденція, за якої при зниженні темпів приросту обороту і 

зменшенні суми операційних витрат коефіцієнт менше 1 та має від’ємне значення, 

що свідчить про випередження темпів приросту витрат над темпами приросту 

обороту і негативно характеризує дану тенденцію у розвитку досліджуваних 

підприємств. Підтверджує таку ситуацію і від’ємне значення коефіцієнта 

фінансового результату. 
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Таблиця 3.10 

Кількісна оцінка впливу операційних витрат  

на динаміку результатів господарської діяльності  

підприємств ресторанного господарства 2003-2013 рр. 

Рік 
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  К1 

 

К2 

 

1 2 3 4 5 6 

2003 0,8 -38,7 501,6 0,0016 -0,077 

2004 0,5 -54,70 416,80 0,0012 -0,131 

2005 4 92,00 2391,70 0,0017 0,038 

2006 1,6 -162,90 1175,40 0,0014 -0,139 

2007 2,6 32,20 924,60 0,0028 0,035 

2008 3,9 -1454,60 2323,70 0,0017 -0,626 

2009 -0,2 646,40 425,00 -0,0005 1,521 

2010 2,5 288,90 1611,10 0,0016 0,179 

2011 3,3 -58,80 1024,20 0,0032 -0,057 

2012 2,3 -291,90 780,60 0,0029 -0,374 

2013 1,1 -432,40 1130,20 0,0010 -0,383 

 

 

Рис. 3.9. Динаміка темпів абсолютного приросту фінансових результатів і витрат 

операційної діяльності підприємств ресторанного господарства України  

за 2003-2013 рр. відносно зростання їх обороту 
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Проведене аналітичне дослідження галузі доводить необхідність вивчення 

механізмів управління операційними витратами під час формування фінансових 

результатів та доходів підприємства. З метою більш детального оцінювання 

ефективності розвитку досліджуваних підприємств та прогнозування показників 

розвитку ресторанного господарства в країні на підставі даних табл. 3.2, 3.9, 3.11 

запропоновано побудовані регресійні моделі (табл. 3.12).  

 

Таблиця 3.11 

Макроекономічні показники – чинники впливу на діяльність ПРГ  

за 2003-2013 рр. [за даними 94] 

Рік 
Рівень зайнятості населення. 

Працездатний вік, % 

Доходи населення (реальні), 

млрд.. грн 

1 2 3 

2003 64,5 162578 

2004 64,6 212033 

2005 65,4 298275 

2006 65,9 363586 

2007 66,7 461852 

2008 67,3 634493 

2009 64,7 661915 

2010 65,6 847949 

2011 66,5 988983 

2012 67,1 1149244 

2013 67,4 1190351 

 

Вихідні дані для кореляційного та регресійного аналізу отримані зі 

статистичних збірників Державної служби статистики України за 2003-2013 рр. 

[102; 103; 104; 105; 106; 276; 277; 278]. 

Зв’язки, виявлені в одержаних моделях вказують на обрання найбільш 

доцільних інструментів для розробки обґрунтованої політики подальшого 

розвитку досліджуваних підприємств.  

Результати моделювання дозволили зробити такі висновки щодо розвитку 

галузі: 

1) на розвиток мережі закладів ресторанного господарства впливають доходи 

населення й рівень працездатного населення, як потенційних відвідувачів. Проте, 

зростання доходів населення за аналізований період не суттєво вплинуло на 

зростання кількості підприємств, в той же час позитивна динаміка рівня зайнятого 

працездатного населення позитивно вплинуло на результативний показник. 
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Таблиця 3.12 

Моделі залежності показників розвитку підприємств  

ресторанного господарства за 2003-2013 рр. 

№  

з. п. 

Рівняння регресії Коефіцієнт 

кореляції  

Коефіцієнт 

детермінації  

Умовні позначення показників 

1 2 3 4 5 

1 
Y = 29518,65 – 

0,0074x1 + 78,4х2 

X1 -0,99 

X2 -0,67 
0,98 

Y – кількість підприємств ПРГ 

Х1 – доходи населення (реальні) 

X2 - рівень зайнятості населення 

(працездатний вік), % 

2 Y = 323,8 + 5,12x2 0,74 0,54 

Y – оборот ресторанного 

господарства, млрд. грн. 

Х2 – рівень зайнятості населення 

(працездатний вік), % 

3 Y = -40845+4004,5x3 0,973 0,94 

Y – кількість підприємств 

ПРГ,од 

Х3 – посадкові місця, тис.од. 

4 
Y = 1486,13 –

15,73x4+7,2 x5 

-0,56 

 
0,56 

Y – оборот ресторанного 

господарства, млрд. грн. 

Х4 – питома вага малих 

підприємств, % 

Х5 – питома вага середніх 

підприємств, % 

5 Y = 200 – 11,31x3 -0,97 0,947 

Y – оборот ресторанного 

господарства, млрд. грн. 

Х3 – посадкові місця, тис. од. 

6 Y = -16,28 + 1,85x6 0,714 0,55 

Y – ТР обороту ресторанного 

господарства, % 

Х6 – ТР доходів населення (реальні), 

% 

7 
Y = 15,73 + 0,02х1 

– 1,76103Е-06x7 

X1 -0,644 

X2 -0,96 
0,93 

Y – посадкові місця, тис. од. 

Х1 – доходи населення (реальні) 

Х7 – рівень зайнятості населення 

(працездатний вік), % 

8 
Y = -1660 + 28,26х8 

+ 20х9 + 16,62x10 

X1 - 0,747 

X2 0,78 

X3 -0,742 

0,8 

Y – рівень операційних витрат, %  

Х8 – питома вага кафе, % 

Х9 – питома вага ресторанів, % 

Х10 – питома вага їдалень, % 

9 
Y = 50,2 - 0,56х11 – 

0,004х12 

X1 - 0,912 

X2 -- 0,786 

 

0,878 

Y – оборот ресторанного 

господарства, млрд. грн. 

Х11 – рівень операційних витрат, % 

Х12 – фінансовий результат (сальдо), 

млн. грн. 
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Така ситуація може бути спричинена абсолютною величиною доходів, що 

не враховує інфляційного впливу, напрямів використання доходів тощо. В той же 

час, за дослідженнями Міценко Н.Г., кількість закладів ресторанного 

господарства напряму залежить від зміни чисельності населення [187]; 

2) визначення впливу різних чинників на кількість посадкових місць дало 

досить суперечні результати. Так, в моделі 3 виявлено, що зменшення кількості 

підприємств викликано збільшенням кількості місць, що не відповідає 

закономірностям. Й одночасно, модель 5 показує зворотній зв’язок між оборотом 

ресторанного господарства і посадковими місцями. В той же час, поступове 

зростання рівня зайнятого населення (модель 7) сприяє збільшенню кількості 

посадкових місць, коли доходи населення мають протилежний вплив (ймовірні 

причини зазначені в п.1). Проте, такі зв’язки можуть бути спричинені кризовими 

й гнучкими господарськими операціями в сучасній економіці та неоднорідністю 

за змістом структури галузі. 

3) закономірність підтвердило рівняння в моделі 2, з якої виходить, що 

зростання рівня зайнятості населення працездатного віку забезпечує зростання 

обороту ресторанного господарства; 

4) модель 4 свідчить, що на збільшення обороту ресторанного господарства 

позитивно впливає поступове збільшення рівня середніх підприємств, тоді коли 

поступове зменшення рівня малих підприємств в досліджуваному періоді сприяло 

зменшенню обороту. На це могло вплинути поступове відкриття великих 

підприємств, недосконала податкова політика щодо малих підприємств, яка 

прив’язана до граничної суми обороту, цінової й асортиментної політики 

підприємств тощо; 

5) зв’язок, виявлений через побудову моделі 6 показав, що зростання темпів 

росту доходів населення не зумовило зростання темпів росту обороту 

ресторанного господарства, що підтверджує незначний вплив доходів населення 

на зміну обороту досліджуваних підприємств, й дає підстави стверджувати про 

наявність інших зовнішніх чинників, які впливають на нього; 

6) в моделі 8 виявлено загальний вплив на рівень операційних витрат 

структури галузі за типами підприємств. Отже, збільшення рівня всіх 

досліджуваних типів: ресторани, кафе, їдальні сприяє зниженню рівня витрат, в 

той час, коли парна кореляція виявила зворотній зв’язок між рівнем витрат і кафе 

та їдальнями. Тобто тип закладу ресторанного господарства не впливає негативно 

на рівень витрат. 

7) залежність між оборотом досліджуваних підприємств та рівнем витрат і 

фінансовим результатом подано в двофакторній моделі 9. Оскільки сальдовим 

результатом є збиток, тому коефіцієнт кореляції за обома факторами є від’ємним. 
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В той же час рівняння показує, що зростання товарообороту сприятиме 

зменшенню рівня витрат і зменшенню збитків.  

Враховуючи особливості й умови функціонування підприємств 

ресторанного господарства України: високий рівень конкуренції, поступове 

зменшення чисельності споживачів, недосконалі заходи щодо реалізації 

інвестиційної та фінансової політики, складність забезпечення ресурсами, 

необхідність впровадження інновацій, високі ризики, постійно постає 

необхідність впровадження антикризових заходів щодо забезпечення їх розвитку. 

В таблиці 3.13. подано результати опитування 330 підприємств ресторанного 

господарства м. Харкова та Харківської області щодо проведення ними 

антикризових заходів, які поділено відповідно до вартості середнього чеку на 

ресторани з високими, середніми та низькими цінами. 

 

Таблиця 3.13 

Антикризові заходи проведені підприємствами ресторанного господарства у 

Харкові та Харківській області, у % опитаних 

Захід по 

привабленню 

клієнтів 

Ресторани з  

високими цінами 

Ресторани із 

середніми цінами 

Ресторани із 

низькими цінами 

к-ть, од. пит.вага, 

% 

к-ть, од пит.вага, 

% 

к-ть, од. пит.вага, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

Підвищення цін 65 19,70 30 10,53 15 7,69 

Скорочення 

персоналу 

80 24,24 15 5,26 5 2,56 

Зменшення порцій 40 12,12 40 14,04 20 10,26 

Перегляд 

постачальників 

40 12,12 40 14,04 20 10,26 

Зменшення 

привілеїв для 

клієнтів 

15 4,55 25 8,77 60 30,77 

Оновлення меню 40 12,12 40 14,04 20 10,26 

Скорочення витрат 

на рекламу 

35 10,61 35 12,28 30 15,38 

Збільшення знижок 15 4,55 60 21,05 25 12,82 

Всього 330 100 285 100 195 100 

 

Результати свідчать, що найбільш розповсюдженим антикризовим заходом 

для ресторанів з високим ціновим сегментом є скорочення персоналу (24%) та 

підвищення цін (20%), для середньої категорії застосування знижок (21%), а для 

низького цінового сегменту – зменшення привілеїв для клієнтів (31%). У той же 
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час, такі заходи як: зменшення порцій, перегляд постачальників, оновлення меню 

та скорочення витрат на рекламу є загальновживаними для всіх категорій 

ресторанів і складає трохи більшим за 11-12%. Проте, позитивний результат від 

впливу антикризових заходів доцільно вивчати у взаємозв’язку із економічним 

показниками. 

Вивчення загальних тенденцій розвитку досліджуваної галузі 

супроводжується також тим, що до її складу входять заклади харчування, які 

відносяться до структури навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, 

військових частин тощо, тобто фінансування яких здійснюється з бюджету й 

ефективність організації управління економічними процесами яких потребує 

суттєвого удосконалення. Тож, рівень операційних витрат і формування 

фінансового результату в переважній більшості даних закладів знаходиться в 

критичному стані і значно погіршує систему загальних показників галузі. 

Узагальнюючи результати проведеного дослідження стану й розвитку 

діяльності підприємств ресторанного господарства на вітчизняному ринку 

необхідно відзначити такі їх характеристики щодо функціонування. Ринок 

ресторанних послуг в Україні сьогодні поступово розвивається, оскільки 

остаточно сформуватися заважає існування низки негативних чинників. 

Підприємства ресторанного господарства за типами й видами мають певну сталу 

структуру в динаміці, проте отримані показники динаміки свідчать про 

доцільність рестораторам звернути увагу на її зміну в сторону збільшення частки 

ресторанів та кафе середньоцінової категорії, з метою здійснення більш 

результативної діяльності. Оскільки великим попитом на ринку користується 

такий сегмент як їдальні (швидке й доступне харчування), доцільним є суттєвий 

перегляд стратегії функціонування їдалень, як соціальних закладів та низької 

цінової категорії, в яких на сьогодні майже відсутні чіткі управлінських заходи 

щодо їх розвитку, а діяльність, в більшості випадків є збитковою. Привертає 

також значної уваги структурування закладів харчування за видами власності, 

вивчення більш детально правового й економічного механізмів їх створення і 

організації діяльності та контролю. Через те, що значний сегмент ринку (близько 

80%) на сьогодні займають фізичні особи – підприємці це є суттєвим негативним 

чинником, який стримує ефективний розвиток галузі, так як така форма не 

передбачає формування інформативних звітів про результати діяльності, 

фінансовий стан підприємства, ведення ефективної системи обліку інформації про 

стан і рух ресурсів. Тому, потребує свого вирішення питання щодо вдосконалення 

організації економних процесів та їх докуметообороту й звітності за даними 

видами підприємств для більш повної і прозорої інформативності діяльності. В 

той же час, більше 70% обороту галузі забезпечують юридичні особи, система 
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бухгалтерського і податкового обліку й звітності яких дещо ускладнена, рівень 

вимог та контролю за діяльністю значно вищий, що сприяє збільшенню рівня 

витрат та отримання в результаті збитків.  

Аналіз окремих показників діяльності досліджуваних підприємств 

підтверджує факт негативного впливу на розвиток галузі негативних чинників у 

кризовому 2008 році, після якого показники покращувались досить повільно, або 

підтримували негативну тенденцію. Так, протягом досліджуваних років 2003-2013 

діяльність вітчизняних підприємств досліджуваної галузі в своїй більшості була 

збитковою, оскільки ринок ресторанного господарства є досить гнучким та 

чутливим до кризових ситуацій через безпосередній вплив на його розвиток, 

платоспроможності та вимог споживачів. Таким чином, виявлені негативні 

тенденції, що спостерігаються на ринку ресторанного господарства зумовлюють 

необхідність розробки чіткої концепції розвитку та системного підходу до 

управління ключовими показниками діяльності досліджуваних підприємств з 

врахування позитивної динаміки за ними. 

 

 

3.2 Методичні засади інформаційно-аналітичного забезпечення 

управління витратами 

 

Вітчизняними науковцями значна увага приділяється науково-методичним 

розробкам щодо аналізу витрат [91; 95; 107; 147; 189; 223; 252; 284], проте сучасні 

вимоги й норми до здійснення економічних процесів на досліджуваних 

підприємствах і специфіка галузі потребують певних вдосконалень щодо цього 

питання. У системі управління витратами ключової ролі набуває аналіз витрат та 

створення системи відповідного інформаційно-аналітичного забезпечення. За 

умов широкого вивчення різноманітних методів, інструментів, процедур і 

способів здійснення аналітичних досліджень щодо оцінки витрат важливим 

вбачається необхідність обирати найбільш оптимальні за ефективністю для 

окремого підприємства або галузі. Тому набуває актуальності формування 

технології управління витратами підприємств, оскільки її метою є досягнення 

результативності та поставлених цілей. Технологія управління як елемент системи 

управління, в загальному вигляді представляється сукупністю управлінських 

процесів шляхом розрахунків, організації, логіки за певним алгоритмом й 

реалізується через такі складові, як процес, послідовність дій, методи, операції, 

процедури, інструменти. Лесик В. під технологією управління пропонує розуміти 

структуровану сукупність операцій, які утворюють взаємопов’язані управлінські 

процедури, спрямовані на здійснення функцій управління та досягнення цілей із 
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використанням спеціальних методів, прийомів, засобів та інструментів [164, с. 

66.] Технологія управління витратами операційної діяльності в аналітичній 

системі підприємства ґрунтується на методичному підході формування 

інформаційного забезпечення та комплексній оцінці отриманих результатів через 

їх оптимізацію шляхом обґрунтування вибору аналітичних процедур. Професори 

С. Шкарабан та І. Лазаришина звертають увагу на те, що науково-обґрунтована 

технологія аналітичного процесу зумовлює досягнення мети і завдань 

дослідження, дотримання принципів і функцій економічного аналізу [317, с. 11]. 

Нами вже зауважувалось, що функціонування системи управління 

витратами здійснюється шляхом виконання усіх функцій управління у їх 

взаємозв’язку, тому для формування ефективної технології аналітичного процесу 

підприємства варто визначити етапи цього процесу й чіткі методичні інструменти 

їх виконання. Питанням організації формування аналітичної технології на 

підприємстві шляхом виділення етапів його проведення приділяли увагу такі 

учені як Є. Мних, С. Коробов, І. Шкарабан та інші [189; 272; 317]. Методична 

єдність управління витратами на будь-яких рівнях передбачає виконання єдиних 

вимог до інформаційного забезпечення й аналізу. Аналіз витрат представляє 

також елемент функції контролю, дозволяє оцінити ефективність використання 

всіх ресурсів підприємства, виявити резерви зниження витрат, зібрати інформацію 

для бюджетування й прийняття якісних управлінських рішень. Недостатня увага 

до однієї з функцій управління витратами може мати суттєвий негативний вплив 

на очікуваний результат, тому для забезпечення ефективності управління 

доцільно застосовувати системний підхід. 

В даний час, практична реалізація аналітичних процедур в підприємствах 

ресторанного господарства майже відсутня, а в літературних джерелах методика 

аналізу їх діяльності базується переважно на розрахунках показників фінансової 

звітності [7; 35; 207; 210; 293]. Аналіз в підприємствах ресторанного господарства 

передбачає послідовне дослідження витрат на виготовлення продукції та її 

реалізацію з покупними товарами за визначеними видами продукції, «продуктів» 

та послуг у розрізі обраних економічних елементів. Чітко окреслена на 

підприємстві аналітична технологія передбачає наявність таких її елементів: 

обсяг, зміст, періодичність формування інформації для аналізу; систематизацію 

показників й чинників, які максимально відповідатимуть особливостям 

діяльності; обрання прийомів та інструментів здійснення аналізу; звітні форми 

отриманих результатів тощо. 

Для успішного управління витратами в підприємствах ресторанного 

господарства розроблено структурно-логічну модель аналітичного управління 

витратами, для створення інформаційних масивів релевантних даних на кожному 
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етапові управління з метою визначення обґрунтованої послідовності й 

змістовності даного процесу (рис. 3.10). Формування інформаційно-аналітичного 

забезпечення аналізу витрат, сформоване у послідовності виконання елементів 

моделі, поданими на рис. 3.10 дозволить системно оцінювати отримані результати 

аналізу для розробки низки якісних управлінських рішень відносно формування 

витрат в наступних періодах.  

На початку формування технології аналітичного дослідження витрат 

підприємство визначає мету аналізу, яка полягає у інформаційному забезпеченні 

та комплексній оцінці ефективності використання ресурсів й обґрунтуванні 

рішень щодо оптимізації витрат через виявлені резерви їх зниження. Формування 

мети аналітичних процедур в управління витратами виконується відповідно 

визначеним орієнтирам щодо окупності, підвищення рентабельності, зниження 

цін на продукцію, тощо.  

Для досягнення мети необхідним є застосування системного й 

комплексного підходів до аналізу економіки [189, с. 394], що вимагає 

застосування таких аналітичних інструментів й методів, які максимально 

враховують специфіку галузі та фінансово-майновий стан підприємства. 

Відповідно до обраної мети здійснюється формування інформаційних 

потоків, які є підґрунтям аналітичних розрахунків. З усієї інформації про об’єкт 

управління особливе місце посідає економічна інформація з різними видами, 

способами та джерелами її отримання, яка визначає глибину та ефективність 

аналітичного процесу [189, с. 396]. Інформацію про витрати отримують з 

фінансової звітності, внутрішньої звітності, облікових регістрів, первинних 

документів. Документообіг, чинний на підприємстві доцільно адаптувати до 

визначеної інформаційної системи шляхом доповнення новими документами, які 

розробляються й вводяться для одночасної дії з вже існуючими в оперативному 

режимі. Інформація, яка находить із зовні, характеризує стан ринку, галузі, 

конкурентів, макроекономічні показники тощо.  

Для систематизації отриманої інформації, відповідно обраного напряму 

доцільно визначати критерії, за якими формувати систему показників оцінки 

ефективності витрат (оптимальність, економічність, результативність тощо). Збір і 

обробка даних зовнішньої і внутрішньої інформаційної системи здійснюється у 

відповідності до системи згрупованих показників на попередньому етапі. 

Оскільки виробництво продукції в підприємствах ресторанного господарства 

є матеріаломістким і трудомістким, пропонуємо складати звіти про витрати за 

статтями «Сировина» і «Товари» (форма звіту є ідентичною) й «Оплата праці» 

окремо (табл. 3.14 і 3.15).  
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Технологія аналітичного управління витратами 

Рис. 3.10. Структурно-логічна модель аналітичного управління витратами підприємства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елементи 

Створення інформаційних масивів даних для управління витратами 

Внутрішні; зовнішні; 

негативні; позитивні; 

структурні; функціональні; 

стимулятори; дестимулятори 

Інструменти 
аналізу: 

- моніторинг; 
- автоматизація і 
комп’ютеризація; 
- документування; 
- бюджетування; 
- операційний 
аналіз; 
- прогнозування. 

Визначення критеріїв та відбір 
чинників, які найсуттєвіше 
впливають на результативні 

показники витрат 

Збір і обробка даних: 
– фінансової і статистичної звітності 
підприємства; 
– системи бухгалтерського обліку та 
поза облікової інформації; 
– загальноекономічного розвитку 
держави, галузі, регіону тощо. 

Узагальнення інформації і формування попередніх висновків 
щодо подальшого аналізу і оцінки ефективності витрат: 
- динаміки ринку ресторанного господарства; 
- динаміки складу і структури витрат операційної діяльності 
підприємств; 
- витрат операційної діяльності на 1 гривню вартості 
продукції; 
- відхилень за показниками витрат; 
- витрат за ланцюгом формування цінностей; 
- витрат за центрами відповідальності витрат; 
- тощо. 

Методи аналізу 
Загальнонаукові: методи теорії пізнання (аналіз, синтез, індукція, дедукція); евристичні методи 

(«мозкового штурму», анкетування, асоціацій та аналогій). 

Економіко-логічні: традиційні логічні методи аналізу (порівняння, групування, методи середніх 

величин та індексів, методи балансового зв’язку, графічні методи, методи комплексної оцінки); 

детермінованого факторного аналізу (елімінування, логарифмічний, інтегральний ). 

Економіко-математичні: стохастичного факторного аналізу (економетричні методи, кореляційно-

регресійний аналіз, дисперсний аналіз, багатомірний математичний ); оптимізаційного вирішення 

економічних завдань (лінійне і нелінійне програмування). 
 

Ціль 

Формування інфор-

маційних потоків 

Аналітичні методи 

й інструменти  

Система і аналіз 

чинників 

Звітність про отри-

мані результати 

 

Диференціація чинників 
впливу на результативні 

показники витрат 

Формування ієрархічної системи 
чинників впливу на результативні 

показники витрат 

Моделювання залежності 
результативних показників витрат 

від чинників, що визначають їх 
зміну 

Кількісна оцінка впливу чинників 
на зміну результативних показників 

витрат 

Виявлення 

резервів 

підвищення 

ефективності 

використання 

спожитих 

ресурсів 

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 

Визначення кри-
теріїв форму-
вання системи 

показників оцінки 
ефективності 

витрат і 
управління ними 

Узагальнення результатів аналізу і формування пропозицій щодо реалізації заходів, за виявленими резервами стосовно 

підвищення ефективності використання спожитих ресурсів відповідно до цільових потреб управління витратами. Аналіз причин 

негативних змін, розробка заходів щодо їх усунення. Оцінка результатів управлінської діяльності щодо формування витрат. 

Пов’язана зі стратегічними орієнтирами розвитку 
підприємства і направленістю політики управління 
витратами на їх ефективність (економічність, 
оптимальність тощо). 

1
3
2
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Для використання підприємствами ресторанного господарства розроблені 

основні форми внутрішньої звітності про витрати, для найбільш зручної 

подальшої аналітичної обробки показників (табл. 3.14 – 3.20). Дані звіти доцільно 

складати в розрізі реалізованих видів «продуктів»: ланч на замовлення, банкет, 

виїзний фуршет, тощо. 

 

Таблиця 3.14 

Звіт про витрачання сировини за період з 01.04.15 по 05.04.15 року 

Періодизація: 5 днів 

Дата Місце 

споживання 

Вид сировини Одиниця 

виміру 

Кількість 

витрат 

01.04.15 Кухня М’ясо куряче кг. 20,0 

Яйця курячі од. 85 

Борошно кг. 1,2 

… … ... 

Бар Лимон  кг 3,1 

Сік томату л 8,0 

Лід кг 4,3 

... … … 

… … … … … 
Звіт склав __________ (ПІБ) 

Звіт затвердив_______ (ПІБ) 

 

Таблиця 3.15 

Звіт про витрати на оплату праці працівників виробництва  

за квітень 2015 року 

Періодизація: щомісяця в розрізі видів «продуктів» 

Вид «продукту» К-ть  

праців- 

ників 

К-ть 

трудо-

годин 

Тариф, 

грн 

Сума 

витрат  

на оплату  

праці, грн 

Сума 

ЄСВ, 

грн 

Сума 

всього, 

грн 

Страви для реалізації в залі 5 890 8,00 7120,00 2634,4 9754,4 

Страви для банкету 

(замовлення № 0098) 

4 14 14,00 196 72,52 268,52 

Страви для реалізації на 

сторону (Договір № 12-98_6) 

2 5 9,00 45 16,65 28,35 

Страви для виїзного фуршету 

(замовлення № 0077) 

3 4 7,00 28 10,36 17,64 

… … … … … … … 

Всього       
Звіт склав __________ (ПІБ) 

Звіт затвердив_______ (ПІБ) 
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Таблиця 3.16 

Звіт про витрати на оплату праці за квітень 2015 року 

Періодизація: щомісяця в розрізі центрів відповідальності» 

Вид «продукту» К-ть  

праців- 

ників 

Сума витрат  

на оплату  

праці, грн 

Сума 

ЄСВ, 

грн 

Сума 

всього, 

грн 

Склад 5 7120,00 2634 9554 

Кухня 8 22400 8064 30464 

Зал 4 8000 2960 16064 

Бар 2 4000 1480 5480 

Адміністрація 2 6800 2516 9316 

Всього  48320 17878 66198 

Звіт склав __________ (ПІБ) 

Звіт затвердив_______ (ПІБ) 

 

Таблиця 3.17 

Звіт з продажу за квітень 2015 року 

Періодизація: щоденно і щомісячно 

Примітка: окремо в розрізі підрозділів (зал, бар і виїзне обслуговування)  

Показник Види страв Види товарів Види напоїв Додаткові 

послуги 

Всього, грн 

Назва  Короп 

запечений 

Шоколад 

«Корона» 

Сік 

апельсиновий 

Замовлення 

пісень 

караоке 

* 

Кількість 5 2 10 3 * 

Ціна 30,5 15 8 10 * 

Вартість 152,5 30 80 30 292,5 

Назва  … … … … * 

Кількість … … … … * 

Ціна … … … … * 

Вартість … … … … … 

Всього      

Звіт склав __________ (ПІБ) 

Звіт затвердив_______ (ПІБ) 

 

Таблиця 3.18 

Звіт з виробництва за квітень 2015 року 

Періодизація: щоденно і щомісячно 

Примітка: окремо в розрізі підрозділів (зал, бар і виїзне обслуговування)  

Види страви (напою) Кількість, од Відпуск к-ть/до 

Короп смажений 6 5 – до залу 

1 – зг. договору №0098 

Котлета куряча 8 8 – до залу 

… … … 

Звіт склав __________ (ПІБ) 

Звіт затвердив_______ (ПІБ) 
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Таблиця 3.19 

Звіт з виробництва за елементами витрат за квітень 2015 року 

Періодизація: щоденно і щомісячно 

Примітка: окремо в розрізі підрозділів  

Статті витрат Сума, грн Питома вага, % 

Сировина 110400 48 

Заробітна плата 69000 30 

ЄСВ 20700 9 

Амортизація 4600 2 

Загальновиробничі витрати 18400 8 

Інші витрати 6900 3 

Всього 230000 100 

Звіт склав __________ (ПІБ) 

Звіт затвердив_______ (ПІБ) 

 

Важливою частиною організації аналізу витрат є наявність достовірної 

аналітичної інформації про витрати в розрізі їх елементів для аналізу їх складу, 

забезпечення можливості вивчення впливу структури витрат операційної 

діяльності на показники діяльності підприємства й визначення ефективності. 

 

Таблиця 3.20 

Звіт з витрат за квітень 2015 року 

Періодизація: щомісячно Примітка: за підприємством  

Показники Сума, грн Питома вага, % 

Товарооборот (без ПДВ)  510480 * 

Витрати операційної діяльності (питома вага у товарообороті) 280860 55,02 

В т.ч. (питома вага у витратах)  * 

Собівартість реалізованих запасів 126100 44,9 

Заробітна плата 89000 31,69 

ЄСВ 30260 10,77 

Амортизація 5200 1,85 

Загальновиробничі витрати 18400 6,55 

Інші витрати 11900 4,23 

Звіт склав __________ (ПІБ) 

Звіт затвердив_______ (ПІБ) 

 

За умови систематичного складання запропонованих звітів у керівництва 

підприємства ресторанного господарства накопичуватиметься значна кількість 

суттєвої інформації про формування витрат за різними ознаками. Це дозволить 

обирати економічно-обґрунтовані елементи політики управління витратами та 

механізми її реалізації.  

Надалі, структурно в моделі передбачається узагальнення інформації і 

формування попередніх висновків щодо подальшого аналізу і оцінки 

ефективності витрат за такими напрямами як: динаміки розвитку ринку 
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ресторанного господарства; динаміки складу і структури витрат операційної 

діяльності підприємств; витрат операційної діяльності на 1 гривню вартості 

продукції; відхилень за показниками витрат; витрат за ланцюгом формування 

цінностей; витрат за центрами відповідальності витрат, тощо. 

На етапі визначення методів аналізу й інструментів аналізу в управлінні 

витратами, обирають ті методи, які забезпечують можливість отримати 

показники, які відповідатимуть поставленій цілі.  

Найбільш важливим елементом моделі є виконання систематизації і аналізу 

чинників, які забезпечують вплив на витрати операційної діяльності. Відбір 

чинників за їх різними класифікаційними ознаками, досить широко вивченими у 

літературі, визначає майбутні результати аналізу та якість, на цій підставі, 

прийнятих управлінських рішень щодо витрат. На підставі цього, за чітко 

побудованою ієрархічною системою чинників, через моделювання залежностей 

варто визначати кількісну оцінку впливу чинників на результативні показники з 

метою отримання резервів підвищення ефективності використання ресурсів.  

Для характеристики стану витрат операційної діяльності на підставі 

сформованої системи відповідних показників, результати аналізу відображуються 

у затвердженій внутрішній звітності з метою узагальнення результатів і 

формування пропозицій щодо підвищення ефективності споживання ресурсів. 

У загальному вигляді, взаємозв’язок інформаційного забезпечення і процесу 

прийняття рішень щодо управління витратами підприємств ресторанного 

господарства запропоновано та подано на рис. 3.11. 

 

 

Рис. 3.11. Взаємозв’язок аналітичного забезпечення та системи управління 

витратами 

Контроль за виконанням заходів, визначених за результатами аналізу 

Визначення системи показників для аналізу витрат 

Формування звітності відповідно до розроблених підприємством форм 

Аналіз інформації і прогнозування показників витрат 

Моделювання альтернативних політик управління витратами 

Впровадження обраної моделі політики управління витратами 

Оцінка результатів запровадження, як характеристика якості обраної моделі  
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Оскільки сучасна система управління витратами набула впровадження і 

дієвості починаючи з середини ХІХ століття, під час вивчення її історичної 

еволюції ми, на підставі вивчених літературних джерел [71; 117; 124; 175; 221; 

228; 292; 307], виокремили певні її механізми. Так, на початку ХХ століття почали 

створюватись перші ґрунтовні моделі управління витратами, які передбачали: 

- контроль витрат на основі щоденної звітності про затрати матеріалів, 

енергії, праці для оцінки роботи менеджерів, контролю якості, прийняття 

поточних управлінських рішень; 

- запровадження системи операційних і капітальних бюджетів через 

отримання щоденної інформації про продажі, оплату праці та виробничих 

витратах з метою координації діяльності, моніторингу ефективності витрат, 

оцінку діяльності; 

- складання річного операційного бюджету, щоденне складання звітів про 

продажі і щомісячних гнучких бюджетів; 

- стандартизація витрат і аналіз відхилень. 

До теперішнього часу дані технології удосконалюючись та розширюючись 

створили нові моделі управління витратами, які кожне окреме підприємство 

впроваджує в свою діяльність враховуючи власні управлінські запити. Зроблено 

акцент на управлінні витратами з обов’язковим складанням бюджетів, які 

забезпечують контроль витрат операційної діяльності підприємств ресторанного 

господарства і проведення подальшого аналізу виявлених відхилень. При цьому, 

для послідовності управлінських і виконавських дій, доцільно формувати 

політику управління витратами залежно від мети керівництва з окресленням 

основних механізмів її реалізації. Дана політика має бути затверджена керівником 

для подальшого контролю її виконання й обов’язково передбачати ефективність 

витрачання ресурсів й, виходячи з цього, результативність діяльності 

підприємства в розрізі центрів відповідальності. З метою виконання політики 

управління витратами ключовими доцільно визначати такі заходи: проведений 

аналіз витрат за необхідними його видами, складені бюджети та здійснений аналіз 

їх відхилень, на кожному етапі проведення заходів політики має бути 

забезпечений контроль її виконання з визначенням відповідальних за це осіб. 

Сьогодні в практичній діяльності підприємств ресторанного господарства 

система оцінювання витрат операційної діяльності не за всіма її напрямами 

відповідає вимогам управління витратами, оскільки ключовим залишається 

узгодження облікової інформації із тривалістю звітного періоду, залишаючи поза 

належної уваги тривалість виробничого циклу зумовлену специфікою діяльності. 

Для аналітичного управління витратами, враховуючи специфіку виробництва 

досліджуваних підприємств, важливим є визначення носіїв витрат, тобто 
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факторів, які здійснюють безпосередній вплив на розмір витрат за об’єктом 

витрат [84, с. 636]. Оскільки процес калькулювання собівартості забезпечується 

правильністю обрання носіїв витрат, Ю.М. Лапигіним зауважується на 

необхідності узгодженості носіїв витрат з об’єктами калькулювання [161, с. 29-

30]. В свою чергу об’єктом витрат являться предмет або сегмент діяльності, що 

потребує окремого вимірювання пов’язаних з ним витрат [84, с. 637]. Для 

визначення носіїв витрат враховують технологію виробництва, склад сировини у 

готових стравах та процес управління й обліку. В підприємствах ресторанного 

господарства носіями витрат можуть бути страви, «продукти» або послуги, 

призначені для реалізації. Об’єктами витрат можуть виступати страви (готова 

продукція), послуги, товари, напівфабрикати або окремі замовлення (банкет, 

виїзний кейтерінг, організація свята, обіди до офісу тощо). Також об’єктами 

можна визнавати місця виникнення витрат, за якими існує вірогідність виявлення 

найбільш оптимальних резервів скорочення витрат. 

Оцінити потенціал підприємства на ринку для забезпечення ефективного 

управління його конкурентоспроможністю суттєво допомагає глибокий аналіз 

саме впливу чинників зовнішнього і внутрішнього середовища. Проведення 

аналізу здійснюється на підставі детального дослідження впливу чинників на 

величину результативного показника. 

На результативність роботи закладів ресторанного господарства впливають 

позитивні та негативні зовнішні чинники, врахування яких обумовлює вибір 

процесу управління витратами операційної діяльності (рис. 3.12). 

 

 

Рис. 3.12. Чинники, що впливають на ефективність управління витратами  

підприємств ресторанного господарства 

 

Для більш точного аналізу варто вивчити у взаємозв’язку чинники 

Чинники зовнішнього середовища, які впливають на рівень витрат 

підприємств ресторанного господарства 

Позитивні: 

- Постійні клієнти; 

- Вигідне місцезнаходження; 

- Високий професійний рівень персоналу; 

- Висока націнка; 

- Гнучка цінова політика; 

- Успішні маркетингові комунікації; 

- Постійний розвиток закладу; 

- Визначення цінового сегменту та кухні; 

- Проведення розважальних заходів. 

Негативні: 

- Сезонність; 

- Залежність від ціни 

постачальника; 

- Залежність від рівня соціально-

економічного стану населення; 

- Рівень орендної плати; 

- Курсова політика; 

- Ставки кредитування; 

- Висока конкуренція.  
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враховуючи їх внутрішні і зовнішні зв’язки, взаємодію і співпідлеглість на 

підставі систематизації. Так як у процесі управління витратами важливим є 

обрання методичних інструментів їх аналізу, то в основі методики аналізу витрат 

доцільно реалізовувати комплексний підхід [205, с. 172], який забезпечується 

вивченням різних сторін процесу ресурсоспоживання у взаємозв’язку з аналізом 

інших показників діяльності. З метою досягнення поставленого завдання 

розглянемо створення детермінованих (передбачається функціональний зв’язок) і 

стохастичних (функціональний зв’язок відсутній) факторних систем.  

Важливим напрямом аналізу в системі управління витратами є 

обґрунтування системи показників для оцінки ефективності й дієвості 

функціонування системи. Найбільш традиційним й оптимальним показником, що 

характеризує використання будь-яких ресурсів є рівень витрат – показник, 

величина якого формується під впливом великої сукупності чинників, які діють у 

різних напрямках. Значний вплив на зниження рівня витрат і витрат операційної 

діяльності мають ефективне використання засобів праці, предметів праці та 

робочої сили, тобто три групи чинників, що характеризують ефективність 

використання живої та уречевленої праці. Для забезпечення фінансової стійкості 

важливо вивчати вплив тих чинників, які залежать безпосередньо від діяльності 

самого підприємства. Для створення детермінованої факторної системи рівня 

витрат операційної діяльності визначимо чинники, які визначають величину 

даного показника і знаходяться з ним у функціональній залежності (рис. 3.13). 

Рівень витрат визначається як сума витрат поділена на товарооборот і результат 

помножений на 100, тобто визначені два чинники першого рівня (кількісні). 

Надалі визначено чинники, які впливають на перший рівень, як кількісні, так і 

якісні. Розвиток детермінованої факторної системи досягається за рахунок 

деталізації комплексних чинників. Поглиблений аналіз впливу чинників 

передбачає вивчення стохастичного їх зв’язку з результативним показником. Для 

дослідження впливу чинників на рівень витрат операційної діяльності побудована 

стохастична факторна система, яка дозволяє встановити наявність і напрям 

зв’язків між чинниками і результативним показником і між самими чинниками 

(рис. 3.14). Зі схеми видно, які чинники впливають безпосередньо на 

результативний показник, а які впливають також і один на одного. Безпосередній 

вплив має тільки товарооборот, інші чинники впливають на рівень витрат не 

тільки прямо, а й через товарооборот, площу зали і питому вагу напівфабрикатів. 

Тому показник товарообороту, як такий, що має функціональний зв’язок з 

результативним показником, має бути виключений з системи чинників для 

економіко-математичного моделювання. 
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Рис. 3.13. Детермінована факторна система чинників, які впливають на рівень витрат операційної діяльності  

підприємств ресторанного господарства 
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Рис. 3.14. Стохастична факторна система рівня витрат операційної діяльності  

підприємств ресторанного господарства 
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Так, продуктивність праці сприяє підвищенню товарообороту, що за інших 

рівних умов має знижувати рівень витрат підприємства. При цьому варто 

враховувати також, що збільшення продуктивності праці може спричинити 

зниження якості виготовленої продукції, що знизить товарооборот, а при високих 

постійних витратах, збільшить рівень витрат операційної діяльності. Якщо 

продуктивність праці збільшується більш високими темпами ніж товарооборот, то 

рівень витрат буде збільшуватись. Тому, між даними показниками зв’язок може 

бути, як прямим, так і зворотнім. Отже, чинники, які систематизовані у факторних 

системах дозволяють більш глибоко вивчати їх взаємозв’язок з рівнем витрат, що 

важливо для здійснення наступних етапів аналізу. 

Одним з основних етапів ретроспективного аналізу є вивчення структури та 

динаміки витрат, який здійснюється для оцінки загальних тенденцій показників, 

що характеризують витрати операційної діяльності підприємства. Під час 

дослідження динамічних рядів обраних показників необхідно враховувати вплив 

кількісних чинників, які мають найбільший вплив шляхом перерахунків прямих 

витрат.  

Аналіз динаміки витрат для виявлення більш точного рівня змін доцільно 

порівнювати з тенденціями змінних у часі показників: доходу підприємства, 

темпів інфляції, динаміки масштабів діяльності підприємства, окремих 

макроекономічних показників. Аналіз структури дає дещо загальне уявлення про 

значущість окремих елементів та статей витрат й уможливлює визначення 

кризових чи найбільш перспективних напрямів управління витратами. Поєднання 

даних видів аналізу комплексно характеризує дослідження витрат з можливістю 

виявлення загальних проблем в управлінні витратами. 

Витрати операційної діяльності підприємств ресторанного господарства 

пов’язані з процесами виробництва, обслуговування і реалізації продукції, тому 

узагальнюючим показником ефективності витрат можна обрати рівень витрат на 

одну гривню продукції власного виробництва. Гайдаєнко О. М. вказує на 

універсальність даного показника і можливість його використання 

підприємствами усіх галузей [205, с. 181]. Доцільність застосування показника 

витрат на гривню продукції власного виробництва зумовлена можливістю наочно 

відображати зв’язок між витратами і прибутком. 

Після проведеного аналізу витрат операційної діяльності (первинного за 

складом і структурою, детермінованого й стохастичного) керівництво отримує 

результати для прийняття рішень. Відтак, інформація має бути подана у 

систематизованому вигляді, коли можливо зробити комплексну оцінку щодо 

витрат операційної діяльності і розробити заходи щодо використання резервів. З 

цією метою відповідно пропонуємо використовувати розроблені аналітичні 
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таблиці:  

- 3.14 - 3.20 – для подання інформації про склад і структуру витрат; 

- 3.21 – про взаємозв’язок товарообороту з витратами через рівень витрат 

в розрізі кварталів в цілому по підприємству і за видами «продуктів» щомісяця, 

щокварталу і за рік для визначення тенденції сезонності й рентабельності 

«продуктів»; 

- 3.22 – вплив основних кількісних і якісних чинників на підставі 

детермінованого і, окремо, стохастичного аналізу та величину резервів. 

 

Таблиця 3.21 

Показники взаємозв’язку товарообороту з витратами через рівень 

витрат за І квартал 2015 року в розрізі «продуктів» ТОВ «Сарбонна» 

Показники 
Товарооборот, 

тис грн 

Витрати операційної 

діяльності, тис. грн 

Рівень 

витрат, % 

1 2 3 4 

За період, в т.ч.: 89809 54788 61 

Продукція власного виробництва для 

реалізації в залі 

32448 27523 85 

Продукція власного виробництва на 

замовлення № 567 (банкет) 

4877 2432 56 

Продукція власного виробництва на 

замовлення № 568-677 (обіди до офісу) 

19058 16311 88 

Продукція бару 12676 7343 53 

Покупні товари 12888 7523 51 

Додаткові послуги 7322 4422 50 

… 0 0  

Всього 898009 54788 61 

 

Таблиця 3.22 

Вплив чинників на рівень витрат за І квартал 2015 року  

ТОВ «Сарбонна» 

Показники Величина впливу Резерв 

1 2 3 

Товарооборот, тис грн 3,9 1,7 

Витрати операційної діяльності, тис.грн 4,1 1,2 

Продуктивність праці, тис.грн -0,5 0,3 

Площа залу, м2 -0,4 0,1 

… … … 

Всього 2,7 0,8 
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Ясінська А.І. зауважує на тому, що системний підхід дозволяє доповнити 

перелік елементів системи управління витратами методами економіко-

математичного моделювання, які дають можливість спрогнозувати можливий 

рівень витрат підприємства у майбутніх періодах з урахуванням динаміки умов 

зовнішнього середовища, а відтак раціональніше використати власні ресурси 

підприємства [327, с. 521]. Тому, отримавши та оцінивши показники аналізу 

витрат доцільно побудувати моделі впливу чинників на результативні показники 

системи управління витратами. 

Для визначеності такої моделі підґрунтям є проектування організаційної 

системи аналізу в автоматизованому середовищі. Структурне моделювання 

факторних систем аналізу дозволяє визначити: 

- зв’язки цілісного об’єкта управління із зовнішнім середовищем; 

- функціональні зв’язки внутрішніх елементів об’єкта; 

- елементи ієрархічної структури загальної мети і розвитку окремих цілей 

її досягнення. 

Під час вивчення системності зв’язків можна оцінити загрози (ризики), 

позитивні тенденції, ймовірні напрями розвитку, для чого доцільно згрупувати 

впливи за окремими ключовими для прийняття рішень ознаками. При цьому слід 

орієнтуватись на оцінку критичних рівнів прибутковості, доцільності структурних 

зрушень у видах «продуктів», рейтингові оцінки за достатніми параметрами 

якості реалізації стратегії. Водночас, враховують дестабілізуючі чинники 

зовнішнього середовища, які варто прогнозувати в системі антикризового 

управління або стабілізації. На підставі визначених внутрішніх і зовнішніх загроз 

необхідно моделювати стратегічну поведінку витрат операційної діяльності та їх 

рівня в умовах невизначеності. 

Детерміноване моделювання здійснюється на підставі логіки встановлення 

причинно-наслідкового зв’язку, яке доцільно доповнювати стохастичним, яке 

вимагає вибору достатньо коригованих чинників добору виду регресії та 

визначення методу вимірювання зв’язку. Якщо підприємство з високим рівнем 

витрат недостатньо ефективно використовує свій ресурсний потенціал, або за 

нормальних умов використання ресурсів виявлено додаткові резерви, мають бути 

розроблені і реалізовані заходи щодо використання резервів. Для забезпечення 

ефективного управління витратами в підприємствах ресторанного господарства 

рекомендовано вживати таких заходів: 

- дотримання ефективного використання будь-яких ресурсів; 

- призначення відповідальних осіб за кожним центром відповідальності 

витрат (за ефективністю витрачання ресурсів та їх контролем); 

- формування системи звітного документування за контролем витрат; 
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- створення автоматизованої системи формування й обробки інформації та 

платіжної дисципліни для покращення якісних показників діяльності, що 

пов’язані з формуванням витрат; 

- впровадження низки сучасних форм «продуктів» підприємства з 

розгалуженою системою додаткових послуг (караоке, актори, повітряні кульки, 

декор підчас сервіровки святкового столу тощо); 

- залучення висококваліфікованих фахівців (підвищення кваліфікації 

працівників); 

- додатковий контроль за витрачанням ресурсів; 

- розробка оптимальної системи закупок і зберігання запасів; 

- безперервний моніторинг ринку сировини (постачальники). 

За інформацією, отриманою на попередніх етапах аналізу витрат, стосовно 

їх змін та отриманих резервів (табл. 3.21 та 3.22) за окремими їх видами, є 

можливим розробка матриці ймовірного впливу рівня резерву на рівень витрат 

операційної діяльності підприємств ресторанного господарства за 

рекомендованою формою, поданою на рис. 3.15. Для визначення меж суттєвості й 

величини потенційного резерву скорочення витрат в підприємствах ресторанного 

господарства їх розподіл здійснено таким чином: високий – можливе зниження 

понад 15% даного виду витрат, середній – 10-15% та низький – менше 10%. 

 

 

Рис. 3.15. Матриця впливу ймовірного резерву на рівень витрат операційної 

діяльності 
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Застосування даної матриці дозволяє забезпечувати визначення основних 

центрів відповідальності або господарських процесів, за якими або 

спостерігається перевитрата ресурсів, або їх потенційна можливість до 

скорочення, що сприяє мінімізації витрат за рахунок використання внутрішніх 

резервів. Для здійснення оптимізації витрат необхідно забезпечити виконання й 

контроль таких заходів: 1) визначити суттєвість відхилень та чинників, якими 

вони викликані; 2) встановити відповідальних за відхилення; 3) з’ясувати 

конкретні резерви економії (скорочення) витрат; 4) скоригувати обсяги і графіки 

витрачання ресурсів відповідно до визначених резервів (можливостей). 

Надалі важливим етапом визначення ефективності управлінської діяльності 

є здійснення своєчасного контролю витрат, який забезпечує зворотній зв’язок, 

порівнюючи передбачувані (бюджетні) показники з фактичними для встановлення 

доцільності здійснених заходів. Ефективність контролю обумовлюється 

коригуючими управлінськими діями, направленими на доведення фактичних 

витрат до передбачуваних (бюджетних) або на коригування самих бюджетів 

наступних періодів у зв’язку з виникненням об’єктивних умов. Оскільки контроль 

є функцією управління, необхідною умовою є його здійснення у чітко визначені 

терміни, що обумовило визначення термінів складання й подання аналітичних 

звітів щотижня, щомісяця, щокварталу та за рік з визначенням по кожному звіту 

відповідальних осіб. Єдність мети контролю визначає різноманіття його 

прийомів, зокрема: виконання доручень, технологічний контроль (дотримання 

рецептур і технологій приготування страв), аналіз, інвентаризація, перевірка 

звітів. Результатом контролю є забезпечення відповідності прийнятих і 

реалізованих управлінських рішень, тому доцільно керівнику розробити алгоритм 

послідовності здійснення контролю на підприємстві, який має включати: 

- об’єкти контролю; 

- визначення центрів відповідальності витрат; 

- відповідальних осіб за кожним об’єктом; 

- терміни виконання поставлених завдань; 

- терміни подання звітних документів щодо виконання завдань; 

- регулювання показників або діяльності при виявлених відхиленнях; 

- результат контрольних дій.  

На останньому етапі управління витратами здійснюють оцінку результатів 

управлінської діяльності щодо порядку їх формування.  

Оскільки під час управління витратами функції аналізу, контролю, 

бюджетування, обліку взаємодіють між собою, для підвищення ефективності 

системи управління варто створити умови для їх оптимальної синергії. 

Результативність управлінських рішень має бути оцінена керівництвом 
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підприємства з метою коригування окремої мети або стратегії з чітким 

окресленням заходів на чітко визначений термін їх реалізації. 

Отже, управління витратами операційної діяльності у підприємствах 

ресторанного господарства доцільно здійснювати системно, через визначений і 

затверджений керівництвом поетапний алгоритм аналітичної технології, який 

виконують у чіткій послідовності, що забезпечує досягнення поставлених цілей. 

Відповідно, визначивши мету, обчислюють витрати, які забезпечують її 

виконання, здійснюють збір й обробку інформації щодо даного процесу і через 

визначену політику управління витратами обирають систему чинників. 

Виконавши аналітичні процедури складають звіти про отримані результати з 

метою побудови моделей результатів управління для аналізу причин змін. 

Завершується процес управління витратами у звітному періоді виконанням 

різного роду контрольних заходів для оцінки результатів управлінської діяльності 

за формуванням витрат операційної діяльності підприємств ресторанного 

господарства. Виконання зазначених умов в системі управлінської діяльності 

забезпечить ефективність формування витрат та споживання ресурсів для 

отримання інформації, яка стане підґрунтям в прийнятті таких рішень:  

- визначення рівня конкурентоспроможності продукції та послуг;  

- можливість використання інформації щодо витрат за видами продукції та 

послуг;  

- формування бюджетів витрат; 

- ціноутворення за різними умовами контрактів й потреб споживачів. 

 

 

3.3. Моделювання факторної системи аналізу рівня витрат операційної 

діяльності підприємств ресторанного господарства 

 

Витрати виникають внаслідок споживання ресурсів в процесі діяльності 

підприємства, відповідно вони є вартісним виразом спожитих під час діяльності 

ресурсів. Для найбільш адекватного аналізу витрат необхідно максимально 

звільнитися від вартісного виразу результативного показника (з метою усунення 

інфляційного впливу), надання об’єктивної оцінки структури та динаміки витрат 

операційної діяльності необхідно їх аналіз пов’язати із вивченням обсягу 

товарообороту, тобто надати оцінку витратам не за сумою, а за їх рівнем у 

відсотках до товарообороту. Тому під час аналітичного дослідження буде 

використано показник – рівень витрат операційної діяльності (ВОД), який 

комплексно характеризує виробництво та основні причини які впливають на 

ефективність діяльності й виражає прямий зв’язок витрат з прибутком.  
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Для проведення факторного аналізу витрат підприємств ресторанного 

господарства було досліджено показники діяльності підприємств вибіркової 

сукупності із 35 закладів ресторанного господарства м. Харкова та Харківської 

області за 2012-2013 рр. 

Кількісну оцінку зв’язку результативного та факторних показників 

дозволяють надати методи детермінованого та стохастичного аналізу, які 

дозволяють виявити резерви за обраними чинниками та здійснити прогнозування 

результативного показника. 

В основі детермінованого моделювання факторної системи покладено 

можливість побудови тотожного перетворення для вихідної формули 

економічного показника за теоретично передбачуваними зв’язками останнього з 

іншими чинниками. У зв’язку з цим, для здійснення детермінованого факторного 

аналізу рівня витрат операційної діяльності (РВОД) пропонуємо представити його 

двома видами залежностей: 

1) через взаємозв’язок результативного показника капіталовіддачею 

активної частини основних засобі, які використовуються у процесі виробництва 

продукції (страв) (КВа) і капіталовіддачею іншої частини основних засобів (КВіч); 

2) через продуктивність праці працівників виробництва (ПППВ) та 

продуктивність праці всіх інших працівників (ППІП). 

Розроблені моделі взаємозв’язку будуть мати такий вигляд: 
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де, С – вартість сировини, тис. грн.; 

ВТ – вартість товарів, тис. грн.; 

ЗВВпост. – сума загальновиробничих витрат постійних, тис. грн.; 

ЗВВзмін. – сума загальновиробничих витрат змінних, тис. грн.; 

АВ  – сума адміністративних витрат, тис. грн.; 

ВЗ  – сума витрат збут, тис. грн.; 

ІВ – інші витрати операційної діяльності, тис. грн.; 

Ч – середньооблікова чисельність працівників виробництва та інших 

працівників, чол.; 

ОЗ – середньорічна вартість активної частини основних засобів та іншої 
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частини, тис. грн.;  

ПППВ – продуктивність праці працівників виробництва, тис. грн; 

КВа – капіталовіддача активної частини основних засобів, тис. грн..; 

da – питома вага активної частини основних засобів в загальній вартості 

основних засобів підприємства, %; 

dПВ – питома вага працівників виробництва в загальній кількості працівників 

підприємства, %; 

kТО – коефіцієнт співвідношення товарообороту до товарообороту продукції 

власного виробництва. 

 

Для проведення визначення впливу різних чинників на результативний 

показник за даними статистичної сукупності обрано підприємства-еталони на 

підставі рейтингового аналізу. Даний вид аналізу ґрунтується на методі 

евклідових відстаней, які дозволяють враховувати не лише абсолютні величини 

показників кожного підприємства, а й ступінь їх близькості (дальності) до 

показників підприємства-еталона. У зв’язку з цим необхідно координати 

порівнюваних підприємств виражати в частках відповідних координат 

підприємства-еталона, прийнятого за одиницю. Еталонне підприємство 

формується із сукупності однорідних об’єктів однієї галузі. Переваги даного 

методу в тому, що він базується на комплексному багатомірному підході до 

оцінки діяльності, враховуючи реальний рівень показників всіх підприємств 

сукупності. Для обрання підприємств-еталонів, за якими в подальшому будуть 

здійснюватись аналітичні процедури, вибіркову сукупність поділено за рівнем 

витрат на дві групи: перша – рівень витрат нижче середнього за сукупністю, друга 

– рівень витрат вищий за сукупністю. Такий поділ дозволив виявити вплив 

чинників на рівень витрат підприємств з низьким і високим його показником. 

Підприємства-еталони обрано кожної з груп, за першою – рівень витрат 

операційної діяльності менший за середній по сукупності 55,63% (підприємство 

№7), за другою – більший від середнього (підприємство №9). 

Таким чином, маємо змогу надалі здійснювати застосування аналітичного 

інструментарію відповідно, окремо для підприємств з низьким рівнем ВОД за 

сукупністю та для підприємств з високим рівнем за досліджуваною сукупністю. 

Таке групування забезпечить визначення чинників найбільш суттєвих для кожної 

з груп та уникнення суттєвої похибки для окремих підприємств з різних груп, що 

дозволить надати рекомендації стосовно ефективного управління витратами 

підприємств за кожною з груп. Вихідні дані для аналізу рівня ВОД за 

підприємствами-етало подано в табл. 3.23. 
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Таблиця 3.23 

 

Вихідні данні для виміру рівня ВОД за підприємствами еталонами №7 та №9 за 2012/2013 рр. 
Показники Умовні  

позна- 

чення 

2012 рік 2013 рік Абсолютне 

 відхилення 

Темп росту, % 

№7 №9 №7 №9 №7 №9 №7 №9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Товарооборот, тис. грн. ТО 2352,47 2372,19 2381,28 2334,72 28,81 -37,47 101,22 98,42 

2. Вартість сировинних наборів, тис. грн. С 562,43 598,76 577,30 598,74 14,87 -0,01 102,64 100,00 

3. Середньорічна вартість активної частини основних 

засобів, тис. грн. 

ОЗа 
17,8 23,4 17,8 23 0 -0,4 100 98 

4. Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн. ОЗ 85,9 112,4 82 110 -3,90 -2,40 95,46 97,86 

5. Середньооблікова чисельність працівників 

виробництва 

ЧПВ 15 19 15 18 0 -1 100,0 95,0 

6. Середньооблікова чисельність працівників  Ч 20 35 21 38 1,00 3,00 105,00 108,57 

7. Продуктивність праці працівників виробництва, 

тис. грн. 

ПППВ 99,12 90,39 101,92 97,93 2,80 7,54 102,83 108,34 

8. Питома вага активної частини основних засобів  dа 0,63 0,76 0,65 0,68 0,02 -0,08 103,13 88,84 

9. Капіталовіддача активної частини ОЗ, тис.грн.  КВа 27,46 20,11 28,68 23,74 1,22 3,63 104,45 118,05 

10. Питома вага працівників виробництва dПВ 0,79 0,73 0,75 0,69 -0,04 -0,04 95,00 94,74 

11.Витрати операційної діяльності, тис. грн ВОД 272,5 290,1 279,69 290,09 7,19 -0,01 103,0 99,0 

12. Рівень ВОД, % РВОД 55,6 58,7 56,38 59,64 0,78 0,94 101,0 102,0 

13. ЗВВ постійні, тис. грн (ЗВВП) 157,0 167,1 161,1 167,1 4,15 0,00 102,64 100,00 

14. ЗВВ змінні, тис. грн (ЗВВЗ) 104,64 111,40 107,41 111,39 2,77 0,00 102,64 100,00 

15. Співвідношення товарообороту до товарообороту 

продукції власного виробництва 

kТО 
1,5823 1,3812 1,5576 1,3245 -0,02 -0,06 98,44 95,89 

16. Адміністративні витрати АВ 65,40 111,40 93,98 125,32 28,58 13,92 143,70 112,50 

17. Витрат на збут ВЗ 183,12 155,96 161,11 139,24 -22,01 -16,71 87,98 89,28 

18.Інші витрати операційної діяльності ІВ 13,08 11,14 13,43 13,92 0,35 2,78 102,64 125,00 

1
5
0
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Порядок визначення впливу чинників на результативний показник методом 

ланцюгових підстановок за рекомендованими моделями 3.2 та 3.3 подано в табл. 

3.24. 

 

Таблиця 3.24 

Вплив чинників ефективності використання основних засобів на рівень 

ВОД за підприємствами-еталонами за 2012-2013 рр. 

Чинники Величина впливу 

Підприємство 

№7 

Підприємство 

№9 

1 2 3 

1. Адміністративні витрати, тис. грн. 1,21 0,0004 

2. Витрати на збут, тис. грн -0,921 0,0008 

3. Інші операційні витрати, тис. грн. 0,015 - 

4. Загальновиробничі витрати постійні, тис. грн. 0,18 - 

5. Загальновиробничі витрати змінні, тис. грн. 0,12 - 

6. Вартість товарів, тис. грн. 0,25 0,0002 

7.  Вартість сировини, тис. грн. 0,65 0,0006 

8. Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн. 3,92 6,34 

9. Питома вага активної частини основних засобів 0,5643 6,96 

10. Капіталовіддача активної частини основних 

засобів, тис. грн. 
-1,8404 -9,93 

11. Коефіцієнт співвідношення товарообороту до 

товарообороту продукції власного виробництва 
-3,37 -2,43 

Загальне відхилення рівня ВОД, % 0,78 0,94 

 

У досліджуваному періоді рівень ВОД по підприємству №7 збільшився на 

0,78% порівняно з попереднім періодом. На зміну рівня ВОД негативно вплинули 

такі чинники, як складові витрат операційної діяльності: вартість сировинного 

набору (на 0,65 п.п), загальновиробничі витрати змінні (на 0,12 п.п) і постійні (на 

0,18 п.п), вартість товарів (на 0,25 п.п), адміністративні витрати (на 1,21 п.п) та 

інші витрати операційної діяльності (на 0,015 п.п); середньорічна вартість 

основних засобів (на 3,92 п.п) і питома вага активної частини основних засобів (на 

0,5643 п.п). В свою чергу, зміни за такими показниками як: витрати на збут (на 

0,921 п.п), капіталовіддача активної частини основних засобів (на 1,84 п.п) і 

коефіцієнт співвідношення товарообороту до товарообороту продукції власного 

виробництва (на 3,37 п.п), спричинили зменшення рівня ВОД.  

Щодо підприємства №9, то слід відмітити, що позитивно вплинули такі 
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показники як капіталовіддача активної частини основних засобів (на 9,93 п.п) і 

коефіцієнт співвідношення товарообороту до товарообороту продукції власного 

виробництва (на 2,43 п.п), а більшість чинників зумовило збільшення рівня витрат 

(складові витрат мали не суттєвий вплив, середньорічна вартість основних засобів 

(на 6,34 п.п.) і питома вага активної частини основних засобів (на 6,96 п.п.)).  

Таким чином, зменшення рівня ВОД можливе, передусім, за рахунок 

покращення стану і ефективності використання основних засобів. 

Щодо впливу показників ефективності використання праці (табл. 3.25) по 

підприємству №7, то їх зміна сприяла зменшенню рівня ВОД в частині таких 

показників: середньооблікова чисельність працівників (на 2,4 п.п.) і 

продуктивність праці працівників виробництва (на 1,2 п.п.). Також позитивно 

вплинули зміни витрат на збут (на 0,95 п.п.) і вартість сировинного набору (на 

0,63 п.п.). Отже, варто забезпечувати виконання заходів щодо ефективності 

використання праці працівників виробництва. 

 

Таблиця 3.25 

Вплив чинників ефективності використання праці на рівень витрат 

операційної діяльності за підприємствами-еталонами за 2012-2013 рр. 

Чинники Величина впливу 

Підприємство 

№7 

Підприємство 

№9 

1 2 3 

1. Адміністративні витрати, тис. грн. 1,22 0,0004 

2. Витрати на збут, тис. грн -0,95 0,0008 

3. Інші операційні витрати, тис. грн. 0,03 - 

4. Загальновиробничі витрати постійні, тис. грн. 0,17 - 

5. Загальновиробничі витрати змінні, тис. грн. 0,12 - 

6. Вартість товарів, тис. грн. 0,76 0,0002 

9.  Вартість сировини, тис. грн. -0,63 0,0006 

10. Середньооблікова чисельність працівників,осіб. -2,4 -13,72 

9. Питома вага працівників виробництва 2,81 4,42 

10. Продуктивність праці працівників виробництва, 

тис. грн. 

-1,2 5,7 

11. Коефіцієнт співвідношення товарообороту до 

товарообороту продукції власного виробництва 

0,85 4,54 

Загальне відхилення рівня ВОД, % 0,78 0,94 
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В підприємстві №9 вплив досліджуваних чинників забезпечив збільшення 

рівня ВОД на 0,94 п.п. через такі показники: складові витрат ( на 0,002 п.п.), а 

також питома вага працівників виробництва (на 4,42 п.п.), продуктивність праці 

працівників виробництва (на 5,7 п.п.) та коефіцієнт співвідношення 

товарообороту до товарообороту продукції власного виробництва (на 4,54 п.п.). 

Однак, позитивно в даному випадку вплинула зміна середньооблікової 

чисельності працівників підприємства (на 13,72 п.п.). 

Складний взаємозв’язок різноманітних чинників на рівень витрат надає їм 

стохастичного характеру. Детерміноване моделювання факторних систем 

обмежене довжиною факторного поля прямих зв’язків, тому для вивчення 

непрямих зв’язків був проведений стохастичний аналіз. 

На підставі аналізу літературних джерел [7; 38; 107; 189; 251] і специфіки 

роботи підприємств ресторанного господарства, використання статистичних 

методів було обрано наступні чинники, які в умовах сьогодення найбільш суттєво 

впливають на рівень витрат операційної діяльності (Y) підприємств ресторанного 

господарства: 

- Питома вага продукції власного виробництва в товарообороті (Х1); 

-  Кількість місць (Х2); 

- Середній товарооборот на 1 місце залу (Х3); 

-  Середньооблікова чисельність працівників виробництва (Х4); 

- Продуктивність праці працівників виробництва (Х5)  

- Капіталовіддача (Х6) – всі підприємства досліджуваної сукупності мають 

власні основні засоби. Показник визначається діленням товарообороту на 

середньорічну вартість основних засобів; 

- Середньорічні товарні запаси (Х7); 

- Товарообіговість – визначається діленням суми вартості запасів 

(сировини і товарів) на обсяг товарообороту Середньоденна вартість одного чеку 

– товарооборот за день поділений на кількість чеків (Х8). Дозволяє вивчати 

платоспроможність клієнтів; 

- Питома вага постійних витрат в товарообороті (Х9); 

- Питома вага напівфабрикатів в сировинних наборах (Х10); 

- Кількість асортиментних позицій у меню (Х11); 

- Площа залу (Х12); 

Склад обраних чинників обмежений інформацією, яка міститься в 

бухгалтерській та статистичній звітності підприємств галузі ресторанного 

господарства. Надійність та точність моделювання показника рівня витрат 

операційної діяльності значною мірою визначається правильністю вибору та 

обсягом досліджуваної статистичної сукупності. Репрезентативність оцінок 
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регресійного аналізу прямо пропорційна обсягу та однорідності сукупності. Було 

вивчено та проаналізовано дані господарської діяльності 35 підприємств 

ресторанного господарства за 2012-2013 рр., тобто 70 наборів даних. Точне та 

ефективне використання даних відіграє важливу роль у прийнятті рішень та 

відповідно, сприяє підвищенню конкурентоспроможності підприємства. 

Ґрунтуючись на аналізі поглядів науковців [62; 95; 189; 228; 251; 295], визначено 

показники варіації, які дозволяють порівняти ступінь розсіювання даних відносно 

величини середнього рівня ВОД та зробити висновки про надійність вибірки та 

про репрезентативність відносно всієї сукупності (табл. 3.26).  

Таблиця 3.26 

Статистична характеристика вихідної інформації щодо досліджуваної 

сукупності підприємств ресторанного господарства м. Харкова  

за 2012-2013 рр.  

Показник 

У
м

о
в
н

е 

п
о
зн

ач
ен

н
я
 

Середнє 

значення 

показника 

Середнє 

квадра-

тичне 

відхилен

ня 

Коефі

цієнт 

варіа-

ції, % А
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Питома вага 

продукції 

власного 

виробництва,% 

Х1 2131,85 38,67 8,71 0,426 -1,832 1,03 -2,21 

Кількість місць Х2 45,49 6,51 10,24 0,498 -0,917 1,2 -1,1 

Середній 

товарооборот 

на 1 місце залу, 

тис. грн 

Х3 46,86 1,86 18,23 0,187 -1,538 0,45 -1,85 

Середньооблік

ова чисельність 

працівників 

виробництва 

Х4 12,63 9,2 24,55 1,185 1,483 2,86 1,79 

Продуктивність 

праці 

працівників 

виробництва, 

тис. грн  

Х5 179,88 4,35 15,57 -0,027 0,196 -0,06 0,23 

Капіталовіддача, 

тис. грн  Х6 28,30 0,72 4,2 0,35 -0,22 0,84 -0,27 

Середньорічні 

товарні запаси  Х7 79,94 2,05 3,79 0,057 -0,863 0,137 -1,04 

Товарообі- 

говість, дні  Х8 17,17 0,0056 8,89 0,413 -0,834 0,997 -1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Питома вага 

постійних 

витрат, % 
Х9 54,09 3,67 27,62 0,354 -0,739 0,855 -0,89 

Питома вага 

покупних 

напівфабрикаті

в в сировинних 

наборах, % 

Х10 75,74 11,25 14,86 -0,222 -0,925 -0,53 -1,11 

Кількість 

асортиментних 

позицій в меню
 

Х11 70,85 12,4 17,49 0,192 -0,971 0,46 -1,17 

Площа залу, м
2 

Х12 71,14 5,88 17,42 0,854 -0,631 0,95 -0,81 

Рівень ВОД, % Y 55,23 2,53 11,65 0,492 -0,863 1,19 -1,04 

 

Зважаючи, на те, що коефіцієнти варіації не перевищують 33% (для 

розподілів, які близькі до нормального) за основними показниками діяльності, 

сукупність досліджуваних підприємств ресторанного господарства є однорідною. 

Крім того, для кількісної оцінки ступеня відхилення інформації від нормального 

розподілу розраховано відношення показника асиметрії та показника ексцесу до 

їх похибки – стовпчики 8-9 табл. 3.26 (А/ma та Е/mе) [38; 270]. За статистичними 

показниками, наведеними в таблиці 3.26, у всіх випадках розраховане відношення 

не перевищує 3, а звідси – вихідна інформація відповідає цьому закону. 

Безпосередньо самі показники асиметрії та ексцесу не перевищують своїх 

двократних середньоквадратичних відхилень, що є також підтвердженням 

гіпотези про доцільність кваліфікувати фактичний розподіл як нормальний. Таким 

чином, вибіркову сукупність може бути визнано такою, що відповідає умовам 

репрезентативності повною мірою та адекватно подає властивості генеральної 

сукупності. 

Основою виміру щільності зв’язків між чинниками, які відібрано для 

аналізу з результативним показником (Y) та між собою, є побудована матриця 

парних коефіцієнтів (табл. 3.27). 

 

Таблиця 3.27 

Коефіцієнти парної кореляції між рівнем витрат операційної діяльності та 

чинниками, що на нього впливають за сукупністю досліджуваних 

підприємств 

Чинники X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Х9 Х10 Х11 Х12 

Коефіцієнт 

кореляції 
0,91 0,92 -0,84 0,94 -0,776 -0,778 0,89 0,3 0,652 -0,76 -0,71 0,45 

Продовження табл. 3.26 
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Аналіз щільності зв’язку за даними таблиці 3.27 згідно із шкалою Чеддока 

дозволив встановити наявність: 

1. Дуже сильного зв’язку (0,9-1), який спостерігається між рівнем витрат (Y) 

та питомою вагою власної продукції (Х1); кількістю місць (Х2); 

середньообліковою чисельністю працівників виробництва (Х4); 

2. Сильного зв’язку (0,7-0,9), який спостерігається між рівнем витрат (Y) та 

вартістю середньорічних товарних запасів (Х7); середнім товарооборотом на 1 

місце залу (Х3); продуктивністю праці працівників виробництва (Х5); питомою 

вагою напівфабрикатів в сировинних наборах (Х10); капіталовіддачею (Х6) і 

кількістю асортиментних позицій у меню (Х11); 

3. Значного зв’язку (0,5-0,7), що виявлено між рівнем витрат (Y) і питомою 

вагою постійних витрат в товарообороті (Х9); 

4. Помірного зв’язку (0,3-0,5) між рівнем витрат (Y) та товарообіговістю 

(Х8) і площею залу (Х12). 

Кореляційне відношення за такими чинниками, як середнім товарооборотом 

на 1 місце залу (Х3), продуктивністю праці працівників виробництва (X5), 

капіталовіддачею (Х6), питомою вагою покупних напівфабрикатів в сировинних 

наборах (Х10), кількістю асортиментних позицій у меню (Х11) має від’ємне 

значення та свідчить про зворотній зв’язок, тобто при їх збільшенні рівень витрат 

зменшується. У результаті регресійного аналізу одержані рівняння регресії, які 

описують залежність рівня витрат від розглянутих чинників (табл. 3.29). Слабкий 

зв’язок із товарообіговістю (Х8) та площею залу (Х12), дозволяє дійти висновку 

про необхідність виключення їх при подальшому формуванні моделі. Це 

підтверджують також дані таблиці 3.29, з якої видно, що за цими показниками 

досить низькі значення коефіцієнту детермінації, t-критерію Стьюдента та F-

критерію Фішера. 

За даними таблиці 3.29 значимість коефіцієнтів регресії всіх інших 

чинників: питомої ваги власної продукції (Х1); кількості місць (Х2); середнього 

товарообороту на 1 місце залу (Х3); середньооблікової чисельності працівників 

виробництва (Х4); продуктивності праці працівників виробництва (Х5); 

капіталовіддачі (Х7); питомої ваги постійних витрат (Х9); питомої ваги покупних 

напівфабрикатів в сировинних закладках (Х10), кількості асортиментних позицій у 

меню (Х11), свідчать про їх значимість згідно з t-критерієм Стьюдента та F-

критерієм Фішера для функції, що аналізуємо. Проте такі парні рівняння регресії 

не виділяють вплив кожного окремого чинника з тих, які впливають на рівень 

витрат у взаємодії. Звідси постає проблема пошуку такого рівняння, що 

засвідчило б ізольований вплив на зміну рівня ВОД кожного окремого чинника, 

яка розв’язується за допомогою рівняння множинної регресії. 
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Таблиця 3.28 

Матриця статистичних характеристик вихідної інформації за досліджуваною сукупністю підприємств ресторанного 

господарства м. Харкова за 2012-2013 рр. 

  

Y-

Рівень 

ВОД 

Змінна 

Х1 

 

Змінна 

Х2  

Змінна 

Х3 

 

Змінна 

Х4 

  

Змінна 

Х5 

 

Змінна 

X6 

Змінна 

X7 

Змінна 

X8 

Змінна 

X9 

Змінн

а X10 

 

Змінн

а X11  

Змінн

а X12  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Y-Рівень ВОД 

1             

Змінна Х1 - питома вага власної продукції 

0,942319 1            

Змінна X2 -ПВ продукції власного виробництва 

0,922092 0,921942 1           

Змінна X3 -товарооборот на 1 місце 0,899795 0,888438 0,867353 1          

Змінна X4 - продуктивність праці працівників 0,895948 0,90183 0,842262 0,808685 1         

Змінна X 5 - капіталовіддача -0,77699 -0,91027 -0,74895 -0,74692 -0,75655 1               

Змінна X6 - товарообіговість -0,77838 -0,82857 -0,69316 -0,6871 -0,93787 0,799606 1       

Змінна X7 - питома вага постійних витрат -0,76794 -0,83074 -0,7801 -0,72624 -0,75806 0,769901 0,714405 1      

Змінна X8 – товарообіговість -0,71707 -0,69095 -0,72296 -0,68395 -0,69195 0,533109 0,557214 0,67322 1     

Змінна X9 – питома вага постійних витрат в 

товарообороті 

0,652198 0,624835 0,62648 0,56016 0,584131 -0,56334 -0,56388 -0,49211 -0,325 1    

Змінна X10 – питома вага покупних 

напівфабрикатів 

0,300335 0,262575 0,265977 0,234245 0,323126 -0,16133 -0,25924 -0,18366 -0,466 0,2617 1   

Змінна X11 – кількість асортиментних позицій в 

меню 

0,458412 0,524391 0,426726 0,438306 0,430324 -0,48553 -0,44575 -0,42567 -0,151 0,5256 -0,156 1  

Змінна X12 – площа залу -0,83945 -0,85396 -0,96054 -0,8055 -0,74219 0,748933 0,628223 0,734558 0,6488 -0,623 -0,184 -0,380 1 

1
5
7
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Таблиця 3.29 

Парні математичні моделі залежності рівня витрат операційної 

діяльності від чинників, що на нього впливають 
Фактор Умов

не 

позна

чення 

Рівняння 

 регресії 

R
2 

– 

коефіцієнт  

детермінації 

t – 

критерій 

(таб.2,02) 

F – 

критерій 

Фішера 

(таб.-

2,17) 

1 2 3 4 5 6 

Питома вага продукції 

власного 

виробництва,% 

Х1 Y = 29,58+0,058x1 0,77 10,65 113,58 

Кількість місць Х2 Y = 32,93-0,35x2 0,8 11,84 140,3 

Середній товарооборот 

на 1 місце залу, тис. 

грн 

Х3 Y = 66,92+1,144x3 0,7 8,89 79,1 

Середньооблікова 

чисельність 

працівників 

виробництва 

Х4 Y = 63,26+0,214x4 0,6 7,09 50,27 

Продуктивність праці 

працівників 

виробництва, тис. грн  

Х5 Y = 68,54-0,476x5 0,66 8,14 66,27 

Капіталовіддача, тис. 

грн  

Х6 Y = 37,1+1,056x6 0,1 1,8 3,27 

Середньорічні товарні 

запаси  

Х7 Y = 11,57+0,8x7 0,43 4,9 24,42 

Товарообіг овість, дні  Х8 Y = 77,57-355,16x8 0,612 7,22 52,22 

Питома вага постійних 

витрат, % 

Х9 Y = 62,28+0,53х9 0,59 6,88 47,43 

Питома вага покупних 

напівфабрикатів в 

сировинних наборах, % 

Х10 Y = 67,47-0,16х10 0,51 5,9 34,92 

Кількість 

асортиментних позицій 

в меню
 

Х11 Y = 48,58-0,094х11 0,21 2,96 8,77 

Площа залу, м
2 

Х12 Y = 28,11+0,14х12 0,32 4,16 12,87 

 

Матрицю, подану в таблиці 3.28, можна використовувати також і при 

відборі чинників для включення в рівняння регресії. Розраховані коефіцієнти 

парної кореляції показали наявність різної щільності зв’язку між рівнем витрат та 

чинниками. Усі факторні показники, що включаються до економіко-математичної 

моделі множинної кореляції мають бути кількісно узгоджені, з усуненням 

можливості автокореляції. З таблиці 3.29 виходить, що між досліджуваними 

чинниками мультиколінеарність не спостерігається. 

Таким чином, під час дослідження для побудови регресійної моделі було 
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обрано такі чинники: 

- питому вагу власної продукції (Х1);  

- кількість місць залу (Х2);  

- середній товарооборот на 1 місце залу (Х3) 

- середньоспискову чисельність працівників виробництва (Х4); 

- продуктивність праці працівників виробництва (Х5); 

- капіталовіддачу (Х6) 

- вартість середньорічних товарних запасів (Х7) 

- товарообіговість (Х8) 

- питому вагу постійних витрат в товарообороті (Х9); 

-  питому вагу покупних напівфабрикатів в сировинних наборах (Х10); 

- кількість асортиментних позицій у меню (Х11); 

- площу залу (Х12) 

Перевірка парних залежностей за визначеними вище факторами (Х1, Х2, Х3, 

Х4, Х5, Х8, Х7, Х9, Х10, Х11, Х12) за допомогою t-критерію Стьюдента та F-критерію 

Фішера довела, що для цих показників вони мають закономірний характер. Також 

залежність та її напрямок підтверджується групувальними таблицями (Додаток Д 

таблиці 1-5) та побудованими теоретичними і емпіричними лініями регресії 

(Додаток Д, рисунок 1-5). Збільшення продуктивності праці працівників 

виробництва, питомої ваги покупних напівфабрикатів у сировинних наборах, 

кількості місць зали та кількості асортиментних позицій у меню сприяє 

зменшенню середнього рівня витрат операційної діяльності. Зростання 

товарообороту на 1 місце залу, капіталовіддачі, питомої ваги продукції власного 

виробництва, середньооблікової чисельності працівників виробництва та питомої 

ваги постійних витрат викликає тенденцію до збільшення середнього рівня витрат 

операційної діяльності. 

Після відбору чинників та оцінки вихідної інформації важливим завданням 

у кореляційному аналізі є моделювання зв’язку між факторними та 

результативним показниками,  

З метою підбору відповідного рівняння, яке найкраще описує залежності, 

що досліджуються проведено кроковий аналіз з поступовим включенням до 

багатофакторної моделі чинників за критерієм значимості. Для дослідження 

форми зв’язку між функціональною ознакою та чинниками було проведено 

графічний аналіз, який довів, що для всіх чинників ця залежність носить лінійний 

характер (додаток Д). Тому як регресійну модель було обрано лінійне рівняння 

регресії виду: 
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nnxbxbxbaY  22110     (3.4) 

 

де а0 – вільний член рівняння регресії; 

b1,b2,...bn – коефіцієнт регресії при факторних показниках; 

х1,х2,...хn – фактори, які визначають результативний показник. 

 

На кожному кроці розраховується рівняння зв’язку, множинний коефіцієнт 

кореляції та детермінації, F-відношення (критерій Фішера), стандартна похибка та 

інші показники, за допомогою яких оцінюється надійність рівняння зв’язку. 

На останньому кроці, після введення Х9, за цим фактором t-критерій 

Стьюдента виявився значно нижчим від табличного, тому його було виключено із 

факторів, що формують модель. Результати покрокового аналізу узагальнені в 

таблиці 3.30. 
 

Таблиця 3.30 

Результати розрахунку рівняння зв’язку 

№ з/п Рівняння зв’язку R R
2 

F 

е 

(похи-

бка) 

MS 

1 2 3 4 5 6 7 

Крок 1  

(введено X7) 
Y=43,63+0,1X7 0,8 0,895 134,2 1,14 175,67 

Крок 2 

(введено X5) 
Y=50,71+0,086X7-0,01X5 0,82 0,9 75,8 1,09 90,35 

Крок 3  

(введено X6) 
Y=35,39+0,162X7-0,02X5+0,392X6 0,957 0,94 86,48 0,863 65,16 

Крок 4  

(введено 

X10) 

Y=35,97+0,152X7-0,02X5+ 

+0,386X6-0,026Х10 

0,893 0,945 63,1 0,883 48,9 

Крок 5  

(введено 

X11) 

Y=37,24+0,154X7 -0,02Х5+  

+0,372X6 - 0,018Х10- 0,008Х11  
0,894 0,945 63,08 0,88 48,9 

Крок 6  

(введено X9) 

Y=28,25+0,14X7 -0,019Х5+ 

 +0,35X6 - 0,013Х10- 0,0158Х11+0,197Х9 
0,9 0,95 46,96 0,84 33,17 

 

Як видно із таблиці 3.30 введення на кожному кроці нового чинника 

спричиняє зменшення впливу чинників, введених на попередньому кроці. 

Результати покрокового аналізу свідчать про те, що модель, одержана на 6 кроці 

найбільш повно описує взаємозв’язки: 

 



 

161 

Y=28,25+0,14X7 -0,019Х5+0,35X6 - 0,013Х10- 0,0158Х11+0,197Х9  (3.5) 

 

де Y – рівень витрат операційної діяльності, 

Х5 – продуктивність праці працівників виробництва,  

X6 – капіталовіддача,  

X7 – вартість середньорічних товарних запасів,  

Х9 – питома вага постійних витрат у товарообороті, 

Х10 – питома вага покупних напівфабрикатів в сировинних наборах,  

Х11 – кількість асортиментних позицій у меню. 

 

Одержані знаки перед коефіцієнтами регресії цілком узгоджені із 

загальноекономічним уявленням про напрямок впливу введених чинників на 

рівень витрат операційної діяльності. 

До критеріальних оцінок надійності кореляційно-регресійного аналізу 

відносять також коефіцієнти множинної детермінації (R
2
) та кореляції (R). Як 

зазначається в літературі, допустимим значенням для коефіцієнту множинної 

детермінації є інтервал 0,49-1,00 [211], тоді використання регресійної моделі в 

аналізі є теоретично обґрунтованим. Для сукупності, яка аналізується, коефіцієнт 

множинної кореляції (R) склав – 0,9, а детермінації (R
2
) – 0,95 (Додаток Е). 

Останній свідчить, що на 95% зміна рівня витрат пояснюється дією введених до 

моделі чинників, зміна в розмірі 5% – дією не врахованих в моделі чинників. 

Отже, стохастичний зв’язок, що вивчався за допомогою багатофакторного 

кореляційного та регресійного аналізу між досліджуваними показниками, 

свідчить про доцільність побудови та використання регресійної моделі рівня 

витрат операційної діяльності у вигляді лінійного рівняння регресії 3.4. 

Надійність рівняння зв’язку оцінюється також і визначенням середнього 

квадрату модельної похибки (MS). При цьому найкращою вважається модель з 

мінімальним значенням цієї величини, що спостерігається і в отриманій моделі 

3.5: 175,67 – 90,35 – 65,16 – 48,9 – 48,9 – 33,17. Перевірка значимості одержаного 

рівняння за критерієм Фішера засвідчила, що рівняння в цілому та його 

коефіцієнти статистично значимі, оскільки зв’язок між рівнем витрат та 

чинниками досить тісний, про що свідчить фактичне значення показника – 46,96 

(вище табличного).  

Коефіцієнти рівняння виявляють кількісний вплив кожного чинника на 

рівень витрат операційної діяльності. У даному випадку можна надати таку 

інтерпретацію одержаному рівнянню: рівень витрат збільшиться на 0,14% при 

зростанні вартості середньорічних товарних запасів на 1 тис. грн; при зменшенні 

на 0,1 тис. грн. продуктивності праці працівників виробництва, рівень ВОД 
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збільшиться на 0,019%; при збільшенні капіталовіддачі на 0,1 тис. грн рівень 

витрат збільшиться в середньому на 0,35%; при зростанні питомої ваги 

напівфабрикатів в сировинних наборах на 0,1 тис. грн рівень витрат збільшиться 

на 0,013%; при збільшенні кількості асортиментних позицій у меню рівень витрат 

знизиться на 0,0158% та при збільшенні питомої ваги постійних витрат в 

товарообороті на 1% рівень збільшиться на 0,197%. 

Коефіцієнти регресії в рівнянні зв’язку мають різні одиниці виміру, що 

робить їх не зіставленими, коли виникає питання щодо порівняної сили впливу 

чинників на результативний показник. Для того щоб привести їх у порівняний 

вигляд, всі змінні рівняння регресії виражають в частинах середньоквадратичного 

відхилення, тобто розраховують стандартизовані коефіцієнти регресії, або бета-

коефіцієнти (таблиця 3.31). За даними таблиці 3.31, найбільший вплив на рівень 

витрат здійснює питомою вагою покупних напівфабрикатів в сировинних наборах 

(0,29); далі продуктивність праці працівників виробництва (0,22); капіталовіддача 

(0,19); вартість середньорічних товарних запасів (0,07); питома вага постійних 

витрат в товарообороті (0,039), а найменший – кількість асортиментних позицій у 

меню (0,017). 

Таблиця 3.31 

Кількісні характеристики впливу факторів на зниження  

рівня витрат операційної діяльності 

Кількісні характеристики 

обраних факторів 
Змінна 

X5 X6 X7 X9 X10 X11 
1 2 3 4 5 6 7 

Коефіцієнт еластичності -0,164 0,095 0,009 0,005 -0,083 -0,023 

Бета-коефіцієнт -0,22 0,19 0,07 0,039 -0,29 -0,017 

 

Математичний аналіз багатофакторного регресійного рівняння дозволяє 

визначити низку найважливіших кількісних характеристик впливу чинників на 

зниження рівня витрат. Для встановлення напряму та ступеня впливу чинників на 

рівень витрат операційної діяльності розраховані коефіцієнти еластичності (табл. 

3.31). Коефіцієнт еластичності показує, на скільки відсотків в середньому 

змінюється функція при зміні аргументу на 1%. Коефіцієнти еластичності, які 

наведено в таблиці 3.31, свідчать, що за інших рівних умов при збільшенні 

продуктивності праці працівників виробництва на 1% слід очікувати зниження 

рівня ВОД на 0,164%; збільшення на 1% капіталовіддачі призведе до збільшення 

рівня ВОД на 0,095%; збільшення вартості середньорічних товарних запасів на 

1% підвищить рівень ВОД на 0,009%; збільшення на 1% питомої ваги постійних 

витрат в товарообороті спонукатиме до збільшення рівня ВОД на 0,005%, 
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збільшення на 1% питомої ваги покупних напівфабрикатів в сировинних наборах 

зменшить рівень ВОД на 0,083% та збільшення на 1% кількості асортиментних 

позицій у меню зменшить рівень ВОД на 0,023%. 

Таким чином, оцінивши основні критерії значущості моделі зауважимо, що 

в кореляційну модель рівня витрат операційної діяльності включено найбільш 

суттєві фактори із поданих первинно. Відповідно, регресійне рівняння залежності 

рівня ВОД від продуктивності праці працівників виробництва, капіталовіддачі, 

вартості середньорічних товарних запасів, питомої ваги постійних витрат в 

товарообороті, питомої ваги покупних напівфабрикатів в сировинних наборах та 

кількості асортиментних позицій у меню, може бути використано для оцінки 

результатів діяльності підприємства, розрахунку впливу чинників на зниження 

рівня ВОД, підрахунку резервів його зниження та прогнозування. 

Як зазначалося, коефіцієнти регресії при кожному з факторних показників 

визначеної сукупності свідчать про рівень їхнього впливу на значення 

узагальненого показника (Y) за незмінної дії інших чинників. Унаслідок 

застосування способу ланцюгових підстановок, можна розрахувати дію впливу 

кожного з чинників окремо [62; 189; 251]. Порядок такого розрахунку подано в 

таблиці 3.32 по кафе №7, що обрано за результатами багатомірного порівняльного 

аналізу як підприємство-еталон в більш значній групі, де рівень витрат 

операційної діяльності за всією досліджуваною сукупністю нижчий від 

середнього (Додаток Е). 

Рівень витрат операційної діяльності кафе №7, який одержано на підставі 

рівняння регресії, склав 56,46% за 2012 р і 56,64% за 2013 р., вище фактичного 

рівня – 55,6% і 56,4% відповідно. Перевищення розрахованого значення 

результативного показника над фактичним дозволяє зробити висновок щодо 

кращого використання підприємством своїх можливостей, ніж у середньому серед 

підприємств досліджуваної сукупності.  

Із розрахунків, наведених у таблиці 3.32 виходить, що збільшення вартості 

середньорічних товарних запасів спричинило збільшення рівня витрат 

операційної діяльності в розмірі 0,1083%. Зменшення кількості асортиментних 

позицій у меню спричинило збільшення рівня ВОД на 0,152892%. У результаті 

збільшення продуктивності праці працівників виробництва рівень витрат знизився 

на 0,0061%. Більш ефективне використання основних засобів обумовило 

зменшення рівня витрат на 0,0469%. Зростання питомої ваги покупних 

напівфабрикатів в сировинних наборах та вплинули позитивно на рівень ВОД, 

знизивши його на 0,012347%. Зменшення питомої ваги постійних витрат в 

товарообороті зумовило зниження рівня витрат на 0,0077626%. Сумарний вплив 

розглянутих чинників на рівень витрат складає 0,18%. 
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Таблиця 3.32 

Розрахунок впливу чинників на рівень витрат операційної діяльності  

кафе №7 

Чинник 

Коефіцієнт 

рівняння 

регресії 

Значення чиннику 

Величина впливу, %  
2012 2013 

1 2 3 4 5 

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 в 

сировинних наборах 

-0,013 11 12 -0,012314 

5. Кількість асортиментних 

позицій у меню 
-0,0158 73 72 0,152892 

6. Питома вага постійних 

витрат в товарообороті 
0,197 56,5 54,7 -0,0077626 

Рівень витрат операційної діяльності 

(розрахований), % 
56,46 56,64 0,18 

Рівень витрат операційної діяльності 

(фактичний), % 
55,6 56,4 0,8 

Сумарний вплив факторів 

0,18  

(0,1083-0,0061-0,0469 

-0,012314+0,152892-

0,0077626) 

 

Використовуючи визначені можливості зниження рівня витрат 

підприємства ресторанного господарства кафе №7 (табл. 3.32) за умови, що 

ефективність його діяльності буде на рівні середньої за сукупністю, рівень ВОД 

складатиме 56,58% до обороту (56,4+0,18). 

Одержана під час кореляційно-регресійного аналізу модель розроблена для 

оцінки впливу визначеної системи чинників на рівень витрат операційної 

діяльності для визначення ймовірних резервів зниження рівня витрат та 

можливості прогнозування його величини. На підставі отриманих результатів 

можна зробити висновок, що практично на кожному підприємстві є резерви для 

зниження витрат до раціонального рівня. Такий механізм дозволяє збільшувати 

ефективність використання ресурсів та підвищення конкурентоспроможності 

продукції за умов кризових явищ в економіці. Адже зниження витрат під час 

ефективного управління ресурсною та ціновою політикою надає перевагу під час 

формування прибутку. 

Отримане рівняння регресії може бути використане під час визначення 

впливу чинників на приріст результативного показника, розрахунку можливих 
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резервів зниження рівня витрат операційної діяльності, а також для здійснення 

його прогностичної оцінки. 

Враховуючи специфіку діяльності підприємств ресторанного господарства: 

невеликі обсяги діяльності, незначна кількість на ринку акціонерних товариств, 

застосування вузької спеціалізації, під час прогнозування рівня витрат 

операційної діяльності рекомендовано використовувати методи екстраполяції, 

коли прогноз визначається за закономірністю як продовження динамічного ряду. 

Отже, прогнозні значення рівня витрат, визначаються при застосуванні у 

отриманому рівнянні регресії прогнозної величини чинників, включених до 

економіко-математичної моделі. Визначення прогнозних значень доцільно 

здійснювати за методом диференційного темпу зростання [168]. Для означених 

прогнозних процедур необхідно розрахувати середньорічний товарооборот в 

прогнозному періоді, який на 2014 рік для кафе №7 становить 103,98%. 

Здійснивши відповідні розрахунки, визначено ймовірні показники за 

чинниками, включеними до моделі і отримано такі результати: 

– продуктивність праці працівників виробництва 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 товарообороті Х9 – 58,2%; 

– питома вага покупних напівфабрикатів в сировинних наборах Х10 – 17%; 

– кількість асортиментних позицій у меню Х11 – 69%. 

Отримані показники застосовано до регресійного рівняння з метою 

отримання точкового прогнозу рівня витрат операційної діяльності кафе № 7 для 

2014 року, 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 6,695 п.п. вищий на 

рівень витрат у 2013 році через те, що ці роки характеризуються зростанням 

показник інфляції, знизився попит населення та значно знизились доходи 

населення, тому й в прогнозних значеннях зросла вартість запасів, знизилась 

продуктивність праці. Збільшилась питома вага постійних витрат і покупних 

напівфабрикатів. 

З метою визначення прогнозних резервів зниження рівня витрат операційної 

діяльності, до регресійного рівняння уводяться отримані прогнозні показники. 

Використавши економіко-математичну модель 3.5, є можливим здійснити 

прогнозування рівня витрат операційної діяльності для 35 підприємств 

ресторанного господарства досліджуваної сукупності.  

Таким чином, прогнозування рівня витрат за поданою методикою, 

забезпечить керівництво підприємств інформацією щодо ймовірних резервів, 

негативних наслідків рішень щодо обраних напрямів в управлінні витратами 
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операційної діяльності тощо. Прогнозні дані також дозволяють визначити 

ефективність використаних резервів, визначених у минулих періодах, враховуючи 

можливий вплив чинників внутрішнього і зовнішнього середовища, що 

підтверджує доцільність застосування розглянутих методичних прийомів у 

досліджуваних підприємствах. 

 

 

3.4 Аналіз впливу чинників на витрати на гривню продукції власного 

виробництва підприємств ресторанного господарства 

 

На витрати операційної діяльності, як і на будь-який економічний показник, 

впливає багато чинників – зовнішніх та внутрішніх – по відношенню до 

підприємства. Оскільки зовнішні чинники майже не підлягають впливу управління 

з боку підприємства, розглянемо вплив внутрішніх чинників на такі результативні 

показники як рівень витрат операційної діяльності та витрати на гривню продукції 

власного виробництва. 

За сучасних умов наявних кризових явищ в економіці та наростаючій її 

гнучкості, серед підприємств ресторанного господарства визначення взаємозв’язку 

між зазначеними показниками та чинниками, які на них впливають, стає критерієм 

ефективного функціонування підприємства на ринку. 

Особливістю сучасного аналітичного дослідження впливу будь-яких 

чинників на витрати підприємств ресторанного господарства у наукових працях 

вітчизняних вчених є недостатнє приділення уваги врахуванню структури витрат 

за видами діяльності досліджуваних підприємств: виробництво продукції власного 

виробництва та реалізація покупних товарів. Отже, передбачається визначення 

впливу різних внутрішніх чинників на витрати на гривню продукції власного 

виробництва підприємств ресторанного господарства, оскільки виробництво є 

визначальним під час функціонування підприємств даної галузі. Перевагою даного 

показника також є його універсальність, яка полягає в тому, що під час його 

аналізу можна прослідкувати зв’язок між витратами виробництва та прибутком. 

Проте, враховуючи специфіку досліджуваної галузі слід звернути увагу на 

складність розрахунку певних показників, необхідних для такого аналізу. 

Як показали дослідження вітчизняних вчених [56; 265] та аналіз показників 

діяльності окремих підприємств обраної сукупності, витрати пов’язані з 

виробництвом і реалізацією продукції власного виробництва вище витрат 

пов’язаних з реалізацією покупних товарів в середньому у 2,5 рази. Тому 

збільшення питомої ваги продукції власного виробництва, зумовлює зростання 

рівня витрат. 
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У таблиці 3.33 наведено динаміку рівня витрат у співставленні з даними про 

структуру товарообороту підприємств ресторанного господарства м. Харкова. Як 

видно з наведених даних, за останні роки поступово прямо пропорційно зростали 

обидва досліджуваних показники. Хоча темпи збільшення цих показників різні, 

проте певна взаємозалежність між ними існує. Крім зміни структури 

товарообороту, на зміну середнього рівня витрат в підприємствах ресторанного 

господарства за досліджуваний період вплинули й інші чинники. Неодноразово 

підвищувалися ставки мінімальної й середньої заробітної платні, змінювалися 

ставки орендної плати, тарифи на оплату транспортних послуг, ціни на сировину, 

постійно зростала вартість палива тощо. Разом з тим, враховуючи специфіку 

галузі, основною причиною, яка зумовлює зростання середнього рівня витрат 

виявилося зростання питомої ваги продукції власного виробництва (висока 

матеріаломісткість й трудомісткість страв) у загальному обсязі товарообороту. 

 

Таблиця 3.33 

Динаміка рівня витрат в залежності від структури товарообороту  

досліджуваної сукупності підприємств ресторанного господарства  

м. Харкова 

Роки 

Питома вага продукції 

власного виробництва у 

товарообороті, % 

Рівень ВОД у % до 

товарообороту 

1 2 3 

2007 59,5 48,3 

2008 62,8 53,5 

2009 63,0 53,7 

2012 63,1 54,6 

2013 64,2 55,8 

2012 64,3 58,9 

2013 64,0 60,5 

 

Встановити ступінь залежності середнього рівня витрат від структури 

товарообороту можливо за допомогою показників, які характеризують 

співвідношення витратомісткості окремих складових товарообороту. Якщо відомі 

питома вага продукції власного виробництва (с), середній рівень витрат (в) та 

співставлення витратомісткості обороту по продукції власного виробництва і 

покупним товарам (а), то рівень витрат по продукції власного виробництва (Вс) 

може розраховуватися за формулою: 
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 Вс = 
  100с   1-а 

а в100




       (3.6.) 

Звідси рівень витрат покупних товарів (Вп) складе 
а

Вс

 
[265]. 

 

Як підтвердили результати проведених досліджень на підставі вивчення 

показників сукупності підприємств, співвідношення витратомісткості продукції 

власного виробництва і витратомісткості покупних товарів не змінилося і складає 

у середньому 2,5:1 в залежності від впливу низки чинників (ступеня використання 

напівфабрикатів, типа підприємства, асортименту та ін.) цей показник може 

змінюватися. 

У таблицях 3.34 та 3.35 наведено проаналізовані дані, що характеризують 

взаємозв’язок структури товарообороту та рівня витрат в досліджуваних 35 

підприємствах м. Харкова. 

Розрахувавши і проаналізувавши дані таблиць бачимо, що рівень витрат по 

продукції власного виробництва прямо пропорційно залежить від питомої ваги 

продукції власного виробництва, тобто при її зростанні зростає й рівень витрат, 

які спожиті для виготовлення страв. Така економічна природа даного явища 

обумовлена, передусім, тим, що продукція, яка виготовляється підприємством 

самостійно є основним споживачем сировини, праці та електроенергії, тобто 

виробничих витрат.  

В асортименті ресторану можуть бути страви різної цінової категорії, 

оскільки до їх складу можуть входити продукти високої вартості, виготовлення 

окремих фірмових або екзотичних страв може бути оплачено кухарю за окремими 

високими тарифами тощо. 

У зв’язку із зазначеним, через призму окреслених показників, більш 

глибшого наукового обґрунтування потребує методичний механізм аналітичного 

дослідження впливу різних чинників на витрати на одну гривню по продукції 

власного виробництва підприємств ресторанного господарства. Такий показник 

дозволить розуміти й передбачати рентабельність й прибутковість виходячи з 

прогнозованого товарообороту, або проаналізувати звітні показники 

результативності діяльності. Для всебічної та об’єктивної оцінки величини змін 

витрат на гривню продукції власного виробництва надалі проаналізовано вплив 

чинників на розмір цих витрат з врахуванням їх співпідлеглості та у 

взаємозв’язку. 

Насамперед, доцільно визначити систему чинників на підставі їх теоретико-

логічного аналізу, котру необхідно використовувати під час такого дослідження, 

структурно-логічна модель якої подана на рисунку 3.15.  
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Таблиця 3.34 

Групування підприємств ресторанного господарства для підтвердження 

залежності рівня витрат операційної діяльності та питомої ваги продукції 

власного виробництва за досліджуваною сукупністю за 2012-2013 рр. 

Групи підприємств 

ресторанного 

господарства за 

питомою вагою 

продукції власного 

виробництва, % 

Кількість 

підприємств 

Рівень витрат 

операційної 

діяльності, % 

Питома вага 

продукції власного 

виробництва, в 

середньому на одне 

підприємство, % 

1 2 3 4 

54,95-58,54 10 52,8 56,5 

58,54-62,13 8 53,7 60,63 

62,13-65,72 5 55,54 64 

65,72-69,31 4 57,35 67,85 

69,31-72,9 4 58,3 71 

72,9-76,5 4 58,5 75,3 

 

Таблиця 3.35 

Групування підприємств ресторанного господарства для підтвердження 

залежності рівнем витрат по продукції власного виробництва, рівня витрат 

операційної діяльності та питомої ваги продукції власного виробництва за 

досліджуваною сукупністю за 2012-2013 рр. 

Групи 

підприємств 

ресторанного 

господарства за 

рівнем витрат по 

продукції 

власного 

виробництва, % 

Кількість 

підприємств 

Рівень ВОД 

продукції 

власного 

виробництва, 

% 

 

Рівень витрат 

операційної 

діяльності, % 

Питома вага 

продукції 

власного 

виробництва, в 

середньому на 

одне 

підприємство, % 

1 2 3 4 5 

46,47-49,42 9 47,66 52,69 56,35 

49,42-52,37 8 50,5 54,29 62,06 

52,37-55,32 7 53,92 55,3 63,55 

55,32-58,27 2 55,87  56,67 66,55 

58,27-61,22 5 57,57  59,46 69,69 

61,22-64,17 4 59,47 63,26  74,25 

 

До рекомендованої схеми включено основні чинники, вплив яких на 

витрати підприємств ресторанного господарства доведено під час планування, 

бюджетування, фінансування, використання засобів та ресурсів. До чинників 

вищого щаблю схеми включено такі, що безпосередньо впливають на витрати на 
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гривню продукції (Y-результативний показник): питома вага ВОД, питома вага 

продукції власного виробництва, питома вага та сума витрат виробництва.  

 

 

Рис. 3.15 Структурно-логічна схема взаємозв’язку чинників, що впливають на 

витрати виробництва продукції підприємств ресторанного господарства 

 

Проте, суттєвого впливу надають якісні чинники, пов’язані безпосередньо з 

забезпеченням процесу виробництва та реалізації продукції власного 

виробництва: використання трудових ресурсів, використання засобів праці, 

структура сировинного набору, структура витрат, використання площі. 

Отже, для обраного виду стохастичного факторного аналізу відібрано такі 

чинники: 

Х1 - Питома вага продукції власного виробництва у товарообороті, %; 

Х2 - Середній товарооборот на 1 місце зали, тис. грн.; 

Чинники, що впливають на зміни суми витрат на гривню 

продукції власного виробництва 

Питома вага 

ВОД у 

товарообороті 

Питома вага продукції 

власного виробництва у 

товарообороті 

Середньооблікова чисельність працівників виробництва. 

Продуктивність працівників виробництва. 

Кількість та структура 

асортиментних 

позицій 

Обсяг реалізації 

продукції власного 

виробництва 

Питома вага та 

сума витрат 

виробництва 

Структура 

витрат 

Використання 

засобів праці 

Капіталовіддача. 

Товарооборотовість. 

Структура 

сировинного набору 
Питома вага напівфабрикатів в сировинних закладках 

Використання 

трудових ресурсів 

Частка постійних витрат у сумі витрат операційної діяльності. 

Питома вага витрат за структурою товарообороту. 

Використання 

площі 

Середній товарооборот на 1 посадкове місце залу. 

Середній товарооборот на 1м
2
 залу. 
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Х3 - Продуктивність працівників виробництва, тис. грн.; 

Х4 - Капіталовіддача, тис. грн.; 

Х5 - Товарообіговість, дні; 

Х6 - Частка постійних витрат у сумі витрат операційної діяльності, %; 

Х7 - Питома вага напівфабрикатів в сировинних закладках; 

Х8 - Кількість асортиментних позицій у меню; 

Х9 - Середній товарооборот на 1м
2
 площі зали. 

Згідно обраного методичного інструментарію рекомендовано 

використовувати метод багатовимірного статистичного аналізу (факторного), 

який дозволяє виявити причинну дію ознак витрат на витрати на гривню 

продукції, які потім акумулюються у чинниках їх зниження. Для даного роду 

розрахунків використовувалися модулі Factor Analysis та Principal Components 

спеціального статистичного пакету Statgraphics Plas V5.1 International Professional. 

Дослідження впливу сформованої системи чинників доцільно провести за 

розбудованими моделями багатофакторного регресійного аналізу. У табл. 3.36 

наведено рівняння обчисленої моделі (обчислення наведені в додатку Ж (де 2R – 

коефіцієнт детермінації; F – обчислені значення за критерієм Фішера; valuep  - 

рівень значимості). 

 

Таблиця 3.36 

Багатофакторна модель залежності витрат на гривню продукції власного 

виробництва від чинників 
 

Рівняння залежності результативної ознаки, що виражена показниками, від 

чинників-ознак 

 987654321 ,,,,,,,, xxxxxxxxxfya    

  

0000,0

67,76

695914,0

0063,00000,0

00180259,000227852,0347679,0

2

71











Valuep

F

R

xхya



 

 

Дана модель є якісною, про що свідчать значення статистичних критеріїв. 

На витрати на гривню продукції власного виробництва ( ay ) найбільш суттєво 

впливають такі чинники як питома вага продукції власного виробництва (
1x ) у 

загальній сумі товарообороту та питома вага напівфабрикатів у сировинному 

наборі ( 7x ). Відмітимо, що на зміну результативного показника не суттєво 

впливають інші чинники, що були логічно відібрані в систему. Відбраковані 
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чинники значно не впливають на результативну ознаку, оскільки в даному 

випадку переважають чинники суто виробничого характеру. 

Слід зазначити, що визначений за побудованою моделлю вплив на витрати 

на гривню продукції власного виробництва підприємств включених чинників 

відповідає їх закономірним залежностям в економіці підприємства. Так, 

збільшення питомої ваги продукції власного виробництва в загальному 

товарообороті досліджуваних підприємств ресторанного господарства ( 1x ), 

спричинює збільшення витрат на гривню продукції, оскільки таке становище 

передбачає збільшення споживання виробничих ресурсів. Стосовно питомої ваги 

напівфабрикатів у сировинному наборі ( 7x ), спостерігається обернена залежність, 

оскільки чим більша частка у вартості сировинного набору страви 

напівфабрикату, тим менше споживається ресурсів, та відбувається зниження 

витрат на її виготовлення. 

На основі рекомендованої моделі виявляється механізм впливу чинників на 

витрати на гривню продукції власного виробництва, аналіз яких дозволяє 

виокремити дієві важелі в коригуванні даного механізму до зниження витрат не 

погіршуючи якість виготовленої продукції. 

Аналіз механізму впливу системи чинників на зміну витрат доцільно 

продовжити визначенням та аналізом впливу кожного окремого чинника на зміни 

витрат на гривню продукції. Такий аналіз проведемо за обчисленими парними 

регресійними моделями залежності результативної ознаки ( ay ) від окремих 

чинників. Отримані рівняння парних регресійних моделей містяться в табл. 3.37. 

Варто зазначити, що чинники Х5 та Х9 які сформовані в систему за теоретико-

логічним аналізом, статистично окремо не впливають на суму витрат на гривню 

продукції, про що свідчать значення коефіцієнта детермінації (
2R ) в моделях, що 

наведені в табл. 2.27: 3,045% та 0,131% відповідно. 

Стосовно інших чинників, вони мають досить суттєві статистичні 

характеристики, тому їх взаємозв’язок із результативним показником доцільно 

розглядати у функціональній залежності. Отже, опис впливу обраних чинників на 

витрати на гривню продукції власного виробництва на основі розбудованих 

багатофакторних та парних моделей залежностей цих складових від обраної 

системи чинників достовірний. Отримані результати дозволяють виявляти 

механізм впливу на зменшення витрат на гривню продукції власного виробництва 

з метою зменшення собівартості продукції, та, відповідно, покращення 

конкурентоспроможності. Для більш глибокого аналізу проведемо аналіз впливу 

чинників, що увійшли до моделі на результативний показник. 
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Таблиця 3.37 

Моделі залежностей витрат на гривню продукції власного виробництва 

від чинників по підприємствах ресторанного господарства  

м. Харкова за 2012-2013 рр. 

Рівняння парної регресії залежності результативної ознаки, від чинників,  

які на неї впливають 

Y = 0,277418 + 0,00300635х1 

 

R-squared = 65,9798 % 

F = 131,88 

P = 0,0000 

Y = 0,153986 + 0,00581892х6 

 

R-squared = 26,0331% 

F = 23,93 

P = 0,0000 

Y = 0,564954 - 0,00942183х2 

 

R-squared = 52,9736% 

F = 76,60 

P = 0,0000 

Y = 0,531431 - 0,00472058х7 

 

R-squared = 51,2891% 

F = 71,60 

P = 0,0000 

Y = 0,533676 - 0,00173351х3 

 

R-squared = 44,0872% 

F = 53,62 

P = 0,0000 

Y = 0,575779 - 0,00141353х8 

 

R-squared = 43,2822% 

F = 51,89 

P = 0,0000 

Y = 0,579876 - 0,00397417х4 

 

R-squared = 51,285% 

F = 71,59 

P = 0,0000 

Y = 0,474317 - 0,000872635х9 

 

R-squared = 0,131792% 

F = 0,09 

P = 0, 7654 

Y = 0,369854 + 0,0057565х5 

 

R-squared = 3,04544% 

F = 2,14 

P = 0, 1485 

 

Результати розрахунку подано у таблиці 3.38. Як показав аналіз впливу 

показників, які увійшли до моделі, найбільш суттєво на витрати на гривню 

продукції впливає питома вага продукції власного виробництва, що логічно 

пояснюється економічним змістом даного показника. Оскільки зростання даного 

показника спричинено, в першу чергу, збільшенням витрачання ресурсів, цим 

можна пояснити найбільший вплив даного чинника у всіх досліджених моделях. 
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Таблиця 3.38 

Вплив показників – питомої ваги продукції власного виробництва та питомої ваги напівфабрикатів у сировинному 

наборі на витрати на гривню продукції власного виробництва за 2012-2013 рр  

за підприємствами-еталонами ресторанного господарства м. Харкова 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 

Y розрахований 

грн 

0,4718 0,4723 
+ 

0,000476 
- - 0,500 0,505 +0,005 - - 

Y  

фактичний грн 
0,483 0,47 -0,013 - - 0,501 0,504 +0,003 - - 

Х1 % 63,2 64,2 +1,0 0,00228 55,9 72,4 75,5 +3,1 0,007 77,8 

Х7 % 11 12 +1,0 -0,0018 44,1 7 8 +1,0 -0,002 22,2 

Сумарний вплив 

чинників грн 
0,00048 100,0 0,005 100,0 
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З таблиці 3.38 видно, що за обома підприємствами питома вага продукції 

власного виробництва збільшилась у 2013 р. порівняно з 2012 р. на 1 п.п. та 3,1 

п.п. по підприємству №7 та №9 відповідно. Суттєве збільшення (3,1 п.п.) у 2013 

році по підприємству №9 спричинило більш істотний вплив на витрати на гривню 

продукції на 0,007 грн., ніж по підприємству №7 – 0,00228 грн. 

Сьогодні, за умов нестабільної економіки та інфляційних процесів, така 

методика аналітичних процедур є вкрай необхідною під час формування цінової 

та асортиментної політики. Тому досліджуваним підприємствам ресторанного 

господарства рекомендовано приділяти більше уваги можливості зміни структурі 

сировинної закладки, тобто при можливості заміни декількох сировинних 

інгредієнтів аналогічним напівфабрикатом (за умов збереження енергетичної 

цінності та смакових властивостей), з метою економії трудозатрат, енергозатрат 

та затрат часу на приготування (економія за декількома статтями). При збільшенні 

обсягів виготовлення продукції власного виробництва варто запроваджувати 

технології щодо економії трудового часу працівників (або збільшенні 

продуктивності) та енергії, які займають значну частку після сировини у 

собівартості страви. 
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РОЗДІЛ 4 

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 

 

4.1. Формування стратегії управління витратами у підприємствах 

ресторанного господарства 

 

Гнучкі й динамічні умови господарювання вимагають розробки та 

впровадження адекватних методик управління виробничою діяльністю з метою 

досягнення успіху підприємств. Науковці одностайні у тому, що застосування 

стратегічних підходів до управління є напрямком забезпечення й запорукою 

підвищення конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах 

господарювання [82; 100; 130; 137; 140; 234; 288; 271]. Ефективне формування 

витрат операційної діяльності є важливим чинником досягнення успіху 

функціонування підприємств. Тому управління ними через стратегічний аспект у 

діяльності досліджуваних закладів забезпечить узгодження фактичного стану зі 

стратегічними цілями, й можливості подальшої адаптації до суттєвих змін 

шляхом коригування стратегій. Адже, як показали результати дослідження, 

динаміка показників розвитку підприємств ресторанного господарства в останні 

роки свідчить про існування переважно несприятливих умов, що актуалізує 

запровадження елементів стратегічного управління.  

Дослідженню питань стратегічного управління витратами підприємства 

приділяли увагу такі зарубіжні учені: В. Говіндараджан, А. Градов, Б. Карлоф, Г. 

Мінцберг, М. Портер, А.Стрікленд, А. Томпсоп, Р. Фатхутдінов та ін., та 

вітчизняні: В. Герасимчук, М. Данилюк, Л. Дікань, О. Ковтун, Л. Костирко, В. 

Лук’янова, А. Мазаракі, В. Нємцов, М. Саєнко, М. Хопчан, Ю. Цал-Цалко, 

А.Череп, З. Шершньова, В. Яценко й ін. 

У наукових працях вітчизняних вчених розглянуто теоретичні засади 

стратегічного управління витратами, вивчено окремі аспекти зарубіжного досвіду 

та рекомендовано удосконалення стратегічного управління витратами 

підприємств окремих галузей економіки. Проте, додаткової уваги потребує 

дослідження особливостей розробки й реалізації стратегічного управління 

витратами в підприємствах ресторанного господарства, які є перспективним 

сегментом ринку в Україні, однак з невикористаним повною мірою потенціалом. 

Стратегія в різні часи ставала об’єктом досліджень багатьох вчених, проте 

визначення організаційно-економічних інструментів щодо її формування дещо 

різниця за спрямуваннями. Класиком стратегічного планування А. Чандлером, 

стратегія трактується як визначення основних довгострокових цілей та задач 

підприємства, прийняття курсу дій й розподілу ресурсів, необхідних для 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%96%2C%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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виконання поставлених цілей [333]. Однак, за результатами аналізу літературних 

джерел можна зробити висновки про те, що на сьогодні існують декілька підходів 

до трактування терміна «стратегія». Відповідно до першого, стратегія в 

загальному розумінні визначається як певний план дій [35; 82; 99; 144; 232; 271; 

288]. Стратегія як окреслені цілі, поставленні завдання та визначені інструменти 

для їхнього досягнення розуміється іншої групою вчених [168; 174; 224; 273]. 

Також, багатьма дослідниками стратегія розглядається як модель функціонування 

підприємства [51; 57; 229; 234; 239; 255; 333]. Узагальнюючи трактування поняття 

стратегія, більш обґрунтованим, ними вбачається її розуміння через розробку 

цільових настанов розвитку підприємства та визначення інструментів їх реалізації 

за окресленими етапами шляхом обрання найбільш ефективних альтернативних 

методичних прийомів й способів.  

Під час формування стратегії економісти застосовують загальні теоретичні 

принципи, методи, способи, напрямки, етапи, які в сукупності визначають модель 

стратегічного управління підприємством. Отже, О. Віханським справедливо 

зауважено, що теорія стратегічного управління формується на основі 

управлінських схем та стверджень, які вказують на те, за допомогою чого можна 

досягти успішного результату [78, с. 302]. Стратегія управління розглядається 

ученими як система з певними її елементами [109; 185; 188; 238; 255], як 

управління або управлінський процес [100; 188; 335], процес розробки стратегії 

[134; 137; 222; 234] та як діяльність [58; 99; 109; 224]. Узагальнено стратегію 

управління можна розуміти як вид управління, спрямований на розробку стратегії 

та забезпечення виконання умов для її ефективної реалізації й дієвого контролю. 

Оскільки досліджуються питання формування витрат, необхідно основний 

акцент приділити вивченню стратегії управління витратами підприємства, що 

визначається відповідно до його загальної стратегії розвитку. Для цього було 

вивчено порядок формування системи управління витратами, яка на думку Г.  

Колісника визначає економічне обґрунтування раціонального використання усіх 

видів ресурсів, як необхідну умову для забезпечення результативності й 

ефективності [132]. 

Практика господарювання вітчизняних рестораторів свідчить, що більшість 

успішних підприємств досягають значних результатів завдяки грамотній 

реалізації системи управління витратами, як елементу стратегічного управління 

спрямованого на його розвиток. Н. Гришко слушно визначає ідею концепції 

стратегічного управління витратами в тому, що аналіз витрат підприємства 

дозволяє піднятися на найбільший рівень причин їх виникнення [91]. Таким 

чином, метою стратегічного управління витратами підприємства є забезпечення 

ефективності, враховуючи умови його функціонування й вплив чинників 
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(зовнішніх і внутрішніх) на стан, рівень та динаміку витрат шляхом використання 

науково-обґрунтованого інструментарію.  

В той же час, на практиці не існує єдиної стратегії, притаманної всім 

підприємствам, відтак й не існує єдиного універсального стратегічного 

управління. Тому формування стратегії для кожного підприємства є процесом 

індивідуальним, оскільки залежить від низки різноманітних чинників й умов 

функціонування. Процес розробки стратегії залежить від позиції підприємства на 

ринку, динаміки його розвитку, його потенціалу, характеристики діяльності, стану 

економіки та іншого. Ефективне управління підприємством вимагає володіння 

повними та постійно обновлюваними потоками інформації, оскільки передбачає 

всебічний аналіз усіх існуючих інформаційних потоків про стан внутрішнього та 

зовнішнього середовища підприємства для своєчасного коригування його 

стратегії, постійного пошуку нових методичних прийомів обґрунтування 

управлінських рішень й нових фінансових інструментів реалізації цих рішень. 

Враховуючи теоретичні концепції складання стратегій підприємства й, зокрема в 

частині управління витратами, запропоновано структурно-логічну схему 

формування стратегії управління витратами підприємства (рис. 4.1), зважаючи на 

специфіку діяльності досліджуваних підприємств.  

В основу розробки поданого на схемі механізму стратегічного управління 

витратами покладено взаємозв’язок трьох підходів до характеристики 

управлінської діяльності: структурний, процесний та функціональний, які 

розглядаються в класичних школах стратегічного спрямування. Структурний 

підхід містить у собі такі стадії: прийняття управлінського рішення; реалізація 

управлінського рішення; контроль за реалізацією прийнятого рішення. Процесний 

передбачає визначення ситуації, виявлення проблеми, вибір і ухвалення рішення, 

організація виконання рішення, розпорядження щодо реалізації рішення, облік 

результатів виконання рішення, контроль. Функціональний підхід забезпечує 

виконання функцій управління витратами. Оскільки всі підходи перебувають у 

взаємодії між собою, забезпечується можливість ефективної реалізації механізму 

стратегічного управління витратами. За М. Портером, підприємство може 

витримувати конкуренцію здійснюючи низькі витрати (лідерство на основі 

витрат) або пропонуючи продукцію, яка краща за продукцію конкурентів 

(диференціація продукції та фокусування). Всі дослідники зі стратегічного 

управління єдині в необхідності застосування етапності виконання стратегій, яка 

визначає характер процесів стратегічного управління за обраною системою 

послідовності. Важливою при розробці стратегії управління витратами є також 

необхідність систематизації чинників, які її визначають.  
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Рис. 4.1. Структурно-логічна схема формування стратегії управління витратами 

 підприємства ресторанного господарства
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7. Аналіз ефективності і контроль результатів стратегічного управління витратами. Виявлення недоліків та відхилень, 

розробка напрямів їх усунення. 9. Коригування або заміна стратегії. 
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Етапи стратегії управління витратами, рекомендовані для підприємств 

досліджуваної галузі у їх взаємозв’язку з групами чинників, які впливають на 

ефективність їх реалізації (рис. 4.2). 

 

 
Рис. 4.2. Етапи реалізації стратегії управління витратами підприємств 

ресторанного господарства 
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ознаками 

Оптимізація витрат 

Визначення інструментів 

управління витратами 

(методи обліку, методи 

аналізу, бюджетування, тощо) 

- конкурентне середовище; 

- рівень досягнення фінансового результату; 

- динаміка і тенденції показників розвитку; 

- стан макроекономічних показників; 

- мета стратегії розвитку підприємства; 

- стан майна. 

- мета стратегії управління витратами; 

- обрані методи обліку витрат; 

- концепція управління оборотними активами 

- методи формування ціни й прибутку. 

- мета стратегії управління витратами; 

- обсяги виробництва й потужностей; 

- структура центів витрат; 

- технологічні особливості; 

- асортиментна й збутова політика; 

- методи формування ціни й прибутку. 

- обрані інструменти управління витратами; 

- достовірність інформаційної бази. 

- технологічний процес; 

- якість виготовленої продукції; 

- мотивація персоналу; 

- контроль за центрами відповідальності. 

Оцінка результативності стратегії та контроль 

- технологічний процес; 

- організаційна структура підприємства; 

- кваліфікація персоналу; 

- обсяги замовлень; 

- контроль за центрами відповідальності. 

Обрання концепції стратегії 

управління витратами 

Коригування стратегії 
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Одностайність вчених полягає й в тому, що першим етапом має бути 

визначення стратегічної мети. Стратегічна мета повинна бути чіткою, щоб на її 

основі можливо було сформулювати стратегічні завдання (орієнтири) спрямовані 

на досягнення єдиної стратегічної мети. Так, метою стратегії управління 

витратами підприємств ресторанного господарства вбачається забезпечення 

стійкого економічного зростання підприємства шляхом застосування 

обґрунтованих методів й інструментів управління витратами спрямованих на їх 

оптимізацію через контроль дотримання обраних вимог. За мету для 

досліджуваних підприємств визначено такі стратегічні напрями: отримання 

прибутку, оптимізація витрат, збереження рівня рентабельності, та збільшення 

прибутку. 

Досягнення завдань передбачає встановлення для них граничних значень і 

виконання стратегії розвитку, для чого за доцільне Т. Буй рекомендовано 

складати такі документи: стратегічні ініціативи, стратегічний бюджет, який 

містить оцінку вартості стратегічних ініціатив, план стратегічних ініціатив з 

покроковим порядком втілення кожної стратегічної ініціативи [60, с. 60-65]. 

Розроблено зазначені документи для підприємств ресторанного господарства, 

зокрема таблиця стратегічних ініціатив (табл. 4.1), містить результати 

стратегічних цілей з їх деталізацією та характеристиками й контрольні точки 

виконання.  

Кожне визначене стратегічне завдання деталізується за допомогою 

ключових показників діяльності у рахунковій карті підприємства ресторанного 

господарства (табл. 4.2). Для досягнення стратегічних факторів результативності, 

економісти підприємства визначають ключові показники ефективності (КПЕ), які 

рекомендовано в стовпч. 2 табл. 4.2. Цільові значення КПЕ визначено виходячи з 

середнього їх значення досліджуваних підприємств за попередній період (стовпч. 

4), за яких існує ймовірність досягнення очікуваного результату. 

 

Таблиця 4.1 

Систематизація стратегічних цілей і контроль їх виконання 

Результати Деталізація результатів Характеристика 

1 2 3 

Стратегія 

Стратегічна мета Стисле якісне формулювання стратегічної мети 

Стратегічні завдання Напрями діяльності, пов’язані з досягнення 

стратегічної мети  

Ключові показники 

ефективності (КПД) 

Показники, які у комплексі визначають 

ефективність управління витратами 

Цільові значення КПД Планові (бюджетні або граничні) значення 

показників 
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1 2 3 

Програма 

розвитку 

Таблиця стратегічних 

ініціатив 

Деталізований опис кожної стратегічної ініціативи 

Стратегічний бюджет Фінансовий план, що оцінює вартість стратегічних 

ініціатив 

План стратегічних 

ініціатив 

Календарний план здійснення проектів і програм 

Документи 

Стратегічна карта Схематичне відображення стратегічних цілей та 

завдань  

Рахункова карта Взаємозв’язок стратегічних завдань з досягнення 

КПД  

 

Таблиця 4.2 

Рахункова карта ТОВ «Сарбонна» на 2015-2016 рр 

Стратегічні завдання КПЕ Порядок 

розрахунку 

Цільові 

значенн

я КПЕ 

Терміни 

виконання 

1 2 3 4 5 

Фінанси Зростання 

прибутку 

Рентабельність продажу Прибуток/ 

Товарооборот 

≥0,25 Травень 

2015 

Рентабельність активів Прибуток/ 

Середній обсяг 

активів 

≥2 Січень  

2016 

Рентабельність витрат Прибуток/ 

Витрати 

≥0,6 Травень 

2015 

Прибуток  Звіт про 

фінансові 

результати 

≥6 

тис.грн 

Січень  

2015 

Оптимізація 

витрат 

операційної 

діяльності 

Рівень витрат Витрати/ 

Товарооборот 

≤60% Січень  

2016 

Продуктивність праці Чисельність 

працівників/ 

Товарооборот 

≥ 30 

тис.грн 

Липень  

2015 

Капіталовіддача Вартість 

основних 

засобів/ 

Товарооборот 

≥ 20 

тис.грн 

Травень 

2016 

Товарообіговість Вартість 

запасів/ 

Товарооборот 

≥15 

тис.грн 

Квітень 

2015 

Маркетинг  Частка ринку Нові клієнти Замовлення 

вперше 

≥ 80 

осіб 

Червень 

2015 

Постійні клієнти Періодично 

здійснюють 

закупки 

≥ 200 

осіб 

Травень 

2015 

Продовження табл. 4.1. 
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1 2 3 4 5 6 

Внутрішні 

процеси 

Процес 

виробництва 

Кількість 

висококваліфікованих 

кухарів 

Підвищення 

кваліфікації 

всі 

кухарі  

Липень  

2016 

Механізація процесу Впровадження 

багатофункціонального 

обладнання  

Травень 

2015 

Трудо-години Тривалість приготування 

страв 

Травень 

2016 

Процес 

обслуговування 

Середній час обслуговування клієнта ≥ 10 хв. Березень 

2015 

Процес 

реалізації 

  Травень 

2015 

Процес 

управління 

Питома вага 

адміністративних 

витрат в товарообороті 

Адміністрати

вні витрати/ 

Товарооборот 

≤5% Лютий  

2016 

 

На наступному етапі відповідно до кожного стратегічного завдання усі 

підрозділи підприємства у межах своєї компетенції пропонують ініціативи для 

досягнення цільових значень ключових показників діяльності, частина з яких має 

бути затверджена керівництвом (табл. 4.3). Реалізація рекомендованих ініціатив 

оцінюється у вартісному виразі в сумі, яка передбачається буде необхідною і 

достатньою для її досягнення (стовпч. 3, табл. 4.3). Рішення керівництва щодо 

затвердження пропозицій приймається на підставі бюджетів. 

 

Таблиця 4.3 

План стратегічних ініціатив підприємства на 2015-2016 рр 

Стратегічні завдання Ініціативи Вартісна 

оцінка, 

тис. грн. 

Термін Відповідальний 

1 2 3 4 5 

Збільшення прибутку Політика оптимізації витрат 

та система бюджетування 

20000 2015-2016 Економіст  

Збільшення клієнтів Реклама, акції, додаткові 

послуги, якість страв, 

розширення асортименту, 

гнучка цінова політика 

8000 2015-2016 Адміністратор 

Поліпшення якості 

обслуговування й 

реалізації 

Програма підвищення 

якості обслуговування 

2000 2015 Адміністратор 

Збільшення механізації 

процесу виробництва 

Придбання нового 

багатофункціонального 

обладнання 

35000 2016 Технолог 

Поліпшення процесу 

управління 

логістичними 

процесами 

Програма логістики 

сировини і покупних 

товарів (придбання і 

зберігання) 

3000 2015-2016 Економіст 

Продовження табл. 4.2. 
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Запровадження даної схеми формування стратегічних завдань забезпечує 

зворотній зв’язок у процесі реалізації стратегії, передбачаючи своєчасний їх 

перегляд. Всі розроблені документи мають бути додані до стратегії управління 

витратами підприємства й затверджені керівником і погоджені економічною 

службою. 

Аналіз системи показників управління витратами при формуванні стратегії 

передбачає виконання аналізу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, 

факторного аналізу рівня витрат операційної діяльності, визначення системи 

критеріїв для обрання стратегії та виявлення резервів і прогнозування. 

Скориставшись розробленими у другому розділі економіко-математичними 

моделями в межах реалізації стратегії, доцільним є здійснення прогнозування 

рівня витрат операційної діяльності і витрат на одну гривню продукції власного 

виробництва та використання інформації про резерви щодо скорочення окремих 

видів витрат. Такі показники варто використовувати при встановленні 

стратегічного орієнтиру на четвертому етапі, обґрунтуванні вибору стратегії на 

п’ятому етапі та під час аналізу ефективності й контролю результатів 

стратегічного управління витратами на сьомому етапі. 

На етапі вибору базової стратегії управління витратами підприємств 

ресторанного господарства, стратегії скорочення, стабілізації або зростання, 

рекомендовано обирати за одним із чотирьох кількісних параметрів. За мети 

отримання прибутку в якості критерію управління витратами обрано показник – 

рівень витрат операційної діяльності (рис. 4.3).  

 

 

Рис. 4.3. Вибір базової стратегії з метою отримання прибутку 
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185 

Залежно від базової стратегії, за мету управління рівнем витрат визначають 

збереження, скорочення або утримання рівня витрат операційної діяльності, 

враховуючи, при цьому, резерви, отримані під час аналізу. 

За мети збільшення прибутку в якості критерію управління витратами 

обрано показник – рентабельність продажу (рис. 4.4). Залежно від базової 

стратегії, за мету управління рентабельністю продаж визначають дотримання 

існуючого значення, прагнення до його збільшення або їх поєднання. 

 

 
Рис. 4.4. Вибір базової стратегії з метою отримання прибутку 

 

За мети оптимізації витрат в якості критерію управління витратами обрано 

показник – витрати на гривню продукції (рис. 4.5).  

 

 

Рис. 4.5. Вибір базової стратегії з метою оптимізація витрат 
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Залежно від базової стратегії, за мету при оптимізації витрат визначають 

збереження, поступове збільшення, поступове зменшення, або їх поєднання у 

різних комбінаціях. 

За мети збереження рівня рентабельності в якості критерію управління 

витратами обрано співвідношення темпів росту товарообороту на одне місце залу 

та рівня витрат операційної діяльності (рис. 4.6). 

Залежно від базової стратегії, за мету управління рентабельністю 

визначають збереження або певне зниження темпів росту рівня витрат 

операційної, збереження темпу росту рівня витрат операційної діяльності або 

збереження або певне зростання темпів росту рівня витрат операційної діяльності. 

 

 
Рис. 4.6. Вибір базової стратегії з метою збереження рівня рентабельності 
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виробництва 
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концепцій, а саме: ланцюга цінностей, аналізу факторів, що формують витрати, та 

стратегічного позиціювання [234], які покладено в основу досліджень зі стратегії 

багатьма ученими [99, 137, 319]. Під час прийняття рішення щодо засобів 

досягнення окресленої мети в системі стратегічного управління витратами 

доцільно побудувати вартісний ланцюг підприємства ресторанного господарства 

для аналізу його діяльності. 

Модель стратегічного управління витратами не може бути ефективною без 

вдосконалення ланцюга формування цінності усередині підприємства 

(внутрішнього ланцюга формування цінності), поєднаного з елементами 

зовнішнього ланцюга цінності (узгодженого з ланцюгами цінностей 

постачальників і споживачів). Такий ланцюг має охоплювати комплекс видів 

економічної діяльності, які здійснюються на підприємстві у процесі перетворення 

сировини на готовий продукт. 

Для забезпечення ефективності управління операційними витратами у 

процесі побудови ланцюга формування цінностей усередині підприємства 

необхідно визначити склад та характер впливу основних витратоформуючих 

чинників на обсяг і динаміку витрат як загалом на підприємстві, так і при 

здійсненні окремих видів його господарської діяльності. Такі чинники, як 

масштаб діяльності, рівень вертикальної інтеграції підприємства, використання 

виробничої потужності, вартість матеріально-технічних та фінансових ресурсів, 

організаційна структура виробництва, наявність інфраструктури тощо, будуть 

суттєво впливати на рівень витрат підприємства та вибір методів стратегічного 

управління ними. Аналізуючи ланцюг формування цінності усередині 

підприємства та порівнюючи його з ланцюгами цінності конкурентів, можна 

ідентифікувати ті види діяльності, які найбільшою мірою забезпечують 

формування стратегії конкурентної переваги підприємства, визначити стратегічні 

напрямки розробки і впровадження інновацій, оцінити можливі варіанти 

оптимізації ланцюга формування цінностей на підприємстві. Отже, використавши 

зміст концепцій та враховуючи особливості діяльності підприємств ресторанного 

господарства визначимо їх ланцюг цінностей як ключові види діяльності, кожен з 

яких створює цінність для функціонування підприємства (рис. 4.7). Аналіз 

вартісного ланцюга дозволяє отримати данні про витрати ключових видів 

діяльності, їх структуру, вплив на результати діяльності підприємства, 

можливості щодо оптимізації витрат. 

Для підприємств ресторанного господарства варто звертати увагу на такі 

господарські процеси: 

1) постачання – якість сировини й товарів, достовірність вартості й 

кількості, терміни й умови зберігання, своєчасність (дотримання концепції «точно 
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в строк»); 

 

 
Рис. 4.7. Модель стратегічного управління витратами операційної діяльності 

підприємства ресторанного господарства за процесами та етапами вартісного 

ланцюга 

 

2) виробництво – стан обладнання та застосування енергозберігаючих 

технологій, рівень зношеності обладнання (фізичної й моральної), інноваційність 

технологічного процесу або окремих його елементів, кваліфікація персоналу й 

рівень продуктивності праці, розподіл трудових операцій між персоналом; 

3) реалізація – механізми прийняття й обробки замовлень, форми 

розрахунків, стан мережі (торгівля, зал, кейтерінг, доставка на об’єкт тощо), 

рівень логістики доставки; 

4) обслуговування – стан приміщень, де клієнти споживають страви, рівень 

кваліфікації офіціантів та їх продуктивності праці.  

На основі розробленої стратегічної концепції вартісного ланцюга, стає 

можливим визначення напрямів оптимізації витрат за ключовими компетенціями 

всіх розглянутих процесів діяльності [137; 294]. Компетенції внутрішнього 

середовища, які підприємства ресторанного господарства можуть розвивати як 

ключові розробленого вартісного ланцюга і формуванні стратегії управління 

витратами, подано на рис. 4.8.  
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Рис. 4.8. Компетенції у вартісному ланцюзі стратегії управління витратами 

підприємства ресторанного господарства 

 

Отже, під час реалізації стратегії варто враховувати рівень кожної із 

задекларованих ключових компетенцій, для можливого покращення їх стану на 

підприємстві, що забезпечить суттєвий позитивний вплив на результативність 

процесу, який вони визначають. 

При формуванні моделі стратегічного управління витратами слід 

враховувати, на якій стадії життєвого циклу перебуває заклад. Від прийнятого 

варіанта стратегічної поведінки підприємства на ринку та способу забезпечення 

конкурентної переваги суттєво залежать структура і поведінка його витрат, рівень 

ризику підприємницької діяльності та вибір методів й прийомів управління 

витратами. При стратегії нарощування виробництва значна частина витрат 

Процеси діяльності Компетенції  

Постачання 

Виробництво 

Реалізація 

Обслуговування 

(організація 

споживання) 

- своєчасність («точно в строк»); 

- оптимальність обсягів закупок; 

- ціновий і якісний контроль; 

- оптимізація логістики; 

- умови зберігання. 

- оптимізація трудових операцій; 

- ефективність використання основних засобів; 

- контроль використання оборотних активів; 

- оптимізація технологій приготування страв; 

- енергозберігаючі технології. 

- асортиментна політика; 

- маркетингова політика; 

- структура мережі реалізації. 

- види заходів; 

- кваліфікація персоналу; 

- рівень контингенту відвідувачів. 

Загальні компетенції закладу: 

- рівень кваліфікації персоналу; 

- оптимальність структури центів витрат; 

- оптимальність організаційної структури; 

- режим роботи закладу; 

- методичні інструменти управління витратами; 

- попит споживачів щодо видів послуг і асортиментної лінії. 
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підприємства буде пов’язана з розроблянням й впровадженням інноваційних 

продуктів. 

У разі вибору стратегії використання досягнутого витрати підприємства 

мають тенденцію до поступового зниження, грошові надходження перевищують 

грошові видатки, характерним є невисокий рівень підприємницького ризику, але 

існує проблема ефективного розміщення вільних коштів. При стратегії 

використання досягн6утого найбільш ефективними для управління витратами є 

методи нормування і бюджетування операційних витрат та аналізу відхилень. 

Окрім цього, враховуючи етапи життєвого циклу продукції, вважаємо за доцільне 

застосовувати такі методи стратегічного управління витратами: 

1) управління витратами у процесі створення продукції на основі 

реінжинірингу бізнес-процесів, з метою повного вилучення або скорочення часу і 

витрат ресурсів на процеси та операції, що не створюють цінності продукції, 

використання інноваційних технологій для виробництва продукції, організації 

діяльності підприємства, удосконалення загальної стратегії управління 

операційними витратами. 

2) управління витратами на основі оптимізації асортименту продукції, 

складу споживачів за критерієм їх рентабельності. Дослідженнями встановлено, 

що розподіл показників рентабельності продукції і споживачів відповідає закону 

Парето, на 20% номенклатури продукції припадає 80% обсягу доходу і прибутку, 

а 80% загального обсягу прибутку підприємство отримує від 20% своїх 

споживачів. Одночасно, близько 20% асортименту продукції у підприємствах 

ресторанного господарства є низькорентабельними або збитковими. 

3) управління витратами на основі удосконалення взаємовідносин з 

постачальниками, через застосування методу постачання сировини «точно в 

строк» (не створюючи довгострокових запасів сировини і матеріалів, а 

отримуючи її перед моментом використання), налагодження партнерських 

взаємовідносин з постачальниками, продукція яких не вимагає додаткового 

контролю якості. 

4) управління витратами шляхом налагодження ефективних відносин з 

клієнтами на основі регулювання цін на продукцію, введення дисконтних карт. 

5) управління витратами на основі сегментації ринку та оптимізації каналів 

збуту. 

Оскільки одним із завдань під час практичного використання механізму 

стратегічного управління операційними витратами є досягнення конкурентних 

переваг, тому при розробці механізму стратегічного управління витратами 

враховано ресурсний, процесний і функціональний підходи.  

Для ефективної реалізації стратегії підприємства як дієвого інструменту 
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управління має спостерігатись синергія між обраними методами, способами й 

прийомами. В попередніх розділах рекомендовано низку методичних прийомів та 

інструментів для підприємств ресторанного господарства в частині управління 

витратами. Так, стосовно методичних засад формування витрат запропоновано 

підприємствам, зі сталим асортиментом, які конкурують на ринку визначати 

витрати застосовуючи методичні аспекти методу «директ-костинг» із 

застосуванням елементів методу АВС, який забезпечує чітке віднесення 

накладних витрат до об’єктів та використовувати також методичні засади таргет-

костінгу, коли за основу формування витрат приймається ціна продажу страви 

(рис. 1.8). Так як стратегія управління витратами передбачає їх оптимізацію, 

міжнародна практика свідчить про доцільність при такій меті застосування 

таргет-костінгу. Адже використання цього методу відбувається на стадії 

проектування і витрати залежать від планового прибутку, тому у процесі 

оптимізації можна здійснювати розрахунки застосовуючи системний підхід. 

Також, з’являється можливість попередньо встановлювати обмеження, щодо 

оптимізації витрат, для подальшого раціонального використання ресурсів, при 

максимальній орієнтації на задоволення вимог споживачів. Метод забезпечує 

оптимізацію рівня витрат, підвищення прозорості використання ресурсів у 

виробництві, удосконалює структуру витрат та підвищення якості продукції [281]. 

Метод «директ-костінг» в стратегічному управлінні витратами доцільний 

тому, що дозволяє визначати маржу, яка відшкодовує тільки суму постійних 

витрат, й досягається точка критичного обсягу виробництва, коли фінансовий 

результат дорівнює нулю. В умовах кризової економіки, можливість отримувати 

інформацію про беззбитковий рівень за окремими асортиментними позиціями є 

перевагою в управлінській системі, оскільки операційний прибуток прямо 

залежить від обсягу реалізації. 

Система «АВС» інтегрується у стратегічну концепцію ланцюга цінностей, 

так як визнає, що окремі вироби створюють попит на ті чи інші види діяльності 

(процеси), отже, виявляється цей зв’язок і ці витрати відносять на продукт. Тим 

самим система «АВС» визначає синергію між факторами, які спричинили 

необхідність у тому чи іншому виді діяльності й витратами на види діяльності. 

Наступною стадією механізму стратегічного управління операційними 

витратами є реалізація конкурентної стратегії. На цій стадії за допомогою 

інструментів оперативного управління витратами: аналізу, планування, 

прогнозування, обліку, управління та контролю відбувається безпосереднє 

управління операційними витратами підприємств ресторанного господарства. 

1) Аналіз – дозволяє визначити фактичний стан наявних ресурсів й 

порівняти показники із запланованими. 
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2) Бюджетування – передбачає визначення майбутнього рівня витрат та 

сподівань споживачів щодо запропонованого товару. Вбачається незаперечна 

необхідність здійснення на підприємстві застосування технології бюджетного 

управління, яка є дієвим інструментом стратегічного управління витратами, 

оскільки спрямована на поліпшення фінансового стану в довгостроковому 

періоді, шляхом збільшення майнового потенціалу, платоспроможності та 

прибутковості. Тому бюджетування розглядається як один із методів 

внутрішнього планування системи управління витратами. 

3) Облік – є невід’ємною складовою побудови будь-якої системи управління 

операційними витратами, яка забезпечує систему управління витратами 

достовірною й своєчасною інформацією про фактичне використання ресурсів 

підприємства. 

4) Управління – передбачає вибір методу калькулювання і є важливим 

інструментом у досягненні поставленої мети. Дозволяє прийняти рішення щодо 

формування ціни та інформації що до цілей управління. 

5) Контроль – дозволяє відстежувати відхилення фактичних показників від 

запланованих, сприяє своєчасному реагуванню на негативні зміни у досягненні 

конкурентних переваг. 

Для успішної реалізації стратегії важливо здійснювати контроль досягнення 

цілей підприємства через ключові показники ефективності з метою оцінювання 

можливості досягнення цілей, а також для характеристики ефективності бізнес-

процесів, роботи кожного структурного підрозділу й співробітника.  

Як зазначалось, аналіз ефективності стратегічного управління витратами 

доцільно здійснювати за збалансованою системою показників. Побудова системи 

показників оцінки ефективності стратегічного управління витратами залежить від 

стратегічних завдань і моделей поведінки підприємства на ринку, а також від 

стадії життєвого циклу, на якому перебуває підприємство. Найчастіше для оцінки 

ефективності управління операційними витратами використовують фінансово-

економічні показники – рівень витрат (в динаміці), приріст доданої економічної 

вартості або прибутку, рентабельність діяльності, темпи зниження операційних 

витрат, дисконтування суми чистого грошового потоку тощо. У сучасних умовах 

конкурентного середовища на ринку ресторанних послуг систему фінансових 

показників необхідно доповнювати не фінансовими, такими як якість продукції, 

час на виготовлення продукції, виконання замовлення, рівень задоволення 

споживачів, що враховано під час визначення ключових компетенцій у вартісному 

ланцюзі стратегії витрат. 

Вибір основних оцінювальних показників залежить від обраної стратегії та 

варіанту стратегічної поведінки підприємства на ринку. За стратегічної мети 
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максимізувати прибуток для оцінки стратегічної моделі управління операційними 

витратами доцільно використовувати показники темпів зниження витрат, 

приросту прибутковості та рентабельності продукції, рентабельності власного 

капіталу, рентабельності активів. У разі стратегічної орієнтації на підвищення 

ринкової вартості підприємства основними оцінювальними показниками 

ефективності управління операційними витратами є показники приросту доданої 

вартості, приріст віддачі на вкладений капітал. Склад основних оцінювальних 

показників ефективності стратегічного управління операційними витратами 

підприємства може змінюватися залежно від стадії життєвого циклу продукту, що 

виготовляється на підприємстві. На стадії зростання доцільно використовувати 

такі показники, як темп зростання прибутку та доходу, на стадії зрілості – 

показники рентабельності, на стадії накопичення та спаду – рівень зниження 

витрат та їх відхилення від нормативів тощо. Костецька Н. зазначає, що 

оцінювання стратегії шляхом порівняння з фактичними даними за допомогою 

аналізу взаємозв’язку «витрати – обсяг – прибуток» дає змогу перевірити 

наскільки результативними є розроблені стратегічні напрямки відповідно до 

визначених цілей і завдань стратегії [137]. Реалізувати такий аналітичний підхід 

за спрощеною схемою, дозволить інформаційна база, сформована в системі 

«директ-костінг», яка рекомендована для обліку витрат закладів харчування. 

За умови, коли отримані результати реалізації стратегії не відповідають 

цілям, необхідно здійснювати коригування стратегії шляхом використання 

альтернативних варіантів, передбачених системою управління витрат. 

Подальшою стадією механізму стратегічного управління операційними 

витратами є контроль, який можна забезпечити, надавши структурним 

підрозділам або елементам ланцюга цінностей певної відповідальності і за 

допомогою аналізу відхилень контролювати хід виконання поставлених завдань. 

Запропоновано у механізмі реалізації та контролю за виконанням конкурентної 

стратегії звітну оцінку результатів стратегічного управління операційними 

витратами системи збалансованих показників. Запровадження збалансованої 

системи показників гарантує точну оцінку ефективності обраної стратегії, 

доведення основних стратегічних цілей до відома всіх учасників виробничого 

процесу, ефективну мотиваційну систему. 

З метою здійснення структурного опису стратегічних характеристик 

системи управління витратами застосовано SWOT-аналіз. Сформована матриця 

SWOT-аналізу для досліджуваного підприємства ТОВ «Сарбонна» дозволила 

визначити сильні і слабкі сторони підприємства, проаналізувати можливості та 

загрози зовнішнього середовища під час формування стратегії управління 

витратами (табл. 4.4.).  



 

194 

Таблиця 4.4 

SWOT-таблиця вибору базової стратегії ТОВ «Сарбонна» 

Елементи 

матриці 

Слабкі сторони (W) Сильні сторони (S) 

Стратегія 

нарощування 

виробництва 

Стратегія 

стабілізації 

виробництва 

Стратегія 

скорочення 

виробництва 

Стратегія 

нарощування 

виробництва 

Стратегія 

стабілізації 

виробництва 

Стратегія 

скорочення 

виробництва 

Можли-

вості (О) 

1. Розширен

ня 

асортименту 

продуктів і 

послуг. 2. 

Забезпечення 

збільшення 

капіталовід-

дачі. 

1. Технічне 

переоснаще

ння. 

2.  Навчання 

персоналу. 

3.Гнучкість 

цінової 

політики. 

1.Використа

ння резервів 

2.Забезпече

ння 

зменшення 

постійних 

витрат. 

1.Створення 

мережі 

закладів в 

межах міста. 

2. 

Прискорення 

оборотності 

запасів. 

3. Нові 

рецептури. 

1.Висока 

якість 

продукції. 

2.Оптиміза

ція 

структури 

управління.

3.Зменшенн

я рівня 

витрат. 

1.Невелики

й штат. 

2.Не дорогі 

ресурси.  

3. Режим 

роботи. 

Загрози 

(T) 

1.Впровадж

ення 

сучасних 

технологій і 

рецептур. 

2.Оптові 

закупівлі 

сировини 

тривалого 

зберігання. 

1. 

Застосування 

енергозберіг

аючих 

технологій. 

2. Гнучка 

цінова 

політика.  

1.Виведення 

неефективн

ого 

обладнання. 

2.Оптимізац

ія персоналу 

за 

кваліфікаціє

ю.3.Оренда 

необоротни

х активів. 

4.Збільшенн

я рівня 

витрат. 

1.Мотивація 

персоналу. 

2.Забезпечен

ня високого 

рівня послуг. 

3.Рівень 

постійних 

витрат. 

1.Інфляція.

2.Знос 

необоротних 

активів.3. 

Оборотні-

сть активів. 

1.Аутсорси

нг.2.Збереж

ення рівня 

націнки. 

3.Утриман-

ня клієнтів. 

 

Таким чином, провівши SWOT-аналіз діяльності ТОВ «Сарбонна», 

виявилися помилки в стратегії підприємства, які могли б привести до певних 

негативних наслідків у здійсненні діяльності. Результати отримані за даними 

матриці SWOT-аналізу дозволяють, поглянувши на визначені сильні та слабкі 

сторони підприємства, проаналізувати можливості й погрози зовнішнього 

середовища, і в результаті створити стратегію діяльності підприємства. Таким 

чином, найбільш прийнятними для ТОВ «Сарбонна» в даний час є обрання 

стратегії нарощування виробництва, за якої, з’являється можливість забезпечити 

виконання найбільшого кола стратегічних цілей (альтернативність), досягати 

максимальних результатів функціонування при не значних інвестиціях. Тобто, для 

ТОВ «Сарбонна» є доцільною стратегія, реалізація якої забезпечить збільшення 

внутрішніх сил і зовнішніх можливостей підприємства, і де слід скоротити слабкі 

внутрішні сторони і максимально здійснити зменшення негативного впливу 
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зовнішніх загроз. 

На підставі даної матриці розроблено заходи для усунення ймовірних загроз 

і використання потенційних можливостей за кожним із варіантів обраної базової 

стратегії управління витратами: 

1. Нарощування: 

- мотивація та підвищення кваліфікації персоналу; 

- впровадження новітніх технологій і рецептур; 

- оптимізація структури управління; 

- гнучка цінова політика; 

- розширення асортиментних позицій або спеціалізовані напрями кухні; 

- розширення маркетингових заходів щодо просування продукції і 

продуктів тощо. 

2. Стабілізації:  

- забезпечення якості продукції з оптимізованими за вартісним складом 

сировинним закладками; 

- мотивація персоналу; 

- збереження асортиментних позицій; 

- незначне розширення видів продуктів, що не сприяє збільшенню 

питомої ваги постійних витрат; 

- ймовірне скорочення в сумі торговельної надбавки суми очікуваного 

прибутку тощо; 

3. Скорочення виробництва: 

- зменшення кількості асортиментних позицій; 

- зменшення кількості працівників; 

- використання не дорогих ресурсів; 

- енергозберігаючі технології; 

- диверсифікація у виробничих процесах тощо. 

Таким чином, рекомендовані організаційно-економічні засади механізму 

стратегічного управління витратами для підприємств ресторанного господарства 

розроблено з метою покращення результатів їх діяльності й досягнення 

конкурентних переваг. В основу розробки механізму стратегічного управління 

витратами покладено концепцію вартісного ланцюга стратегії, за яким визначено 

основні види господарських процесів, які споживають витрати й визначено 

ключові компетенції, котрі забезпечують їх ефективну роботу під час реалізації 

стратегії. Методичні підходи та інструменти перебувають у взаємодії між собою, 

тому практичне використання механізму стратегічного управління націлене на 

ефективну його реалізацію підприємствами ресторанного господарства. 
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4.2 Організаційні аспекти впровадження бюджетування на 

підприємстві 

 

Під час реалізації затвердженої стратегії підприємства ресторанного 

господарства, дієвим інструментом сучасної управлінської технології являється 

бюджетування, яке ґрунтується на складанні та виконанні бюджетів. В основу 

складання бюджетів покладено балансовий метод, оскільки бюджет необхідно 

збалансувати за обраною системою стратегічних показників, інтеграція яких у 

систему бюджетів, зокрема, витрат забезпечує методичні переваги та посилює їх 

вагомість шляхом досягнення стратегічних цілей. 

Трактування термінів «бюджет» і «бюджетування» у вітчизняній та 

зарубіжній літературі багато, проте усі вони неістотно відрізняються один від 

одного, й відмінності в поняттях не мають принципового характеру. Так, 

Є. Стоянова визначає бюджет, як «кількісне втілення плану, що характеризує 

доходи і витрати на певний період, і капітал, який необхідно привернути для 

досягнення заданої планом мети» [289, с. 251]. Голов С. розглядає бюджет як план 

майбутніх операцій, виражених у кількісних (здебільшого грошовому) 

вимірниках [84]. Хруцький В. під бюджетом розуміє фінансовий план, що 

охоплює всі сторони діяльності організації, що дає змогу зіставити всі понесені 

витрати й отримані результати у фінансових термінах на майбутній період 

загалом і за окремими підперіодами [302, с. 322]. Ч. Хорнеген і Дж. Фостер 

розглядають бюджет, як «кількісне вираження плану, інструмент координації і 

контролю за його виконанням» [299, с. 410]. К. Щиборщ визначає цей термін, як 

«кількісний вираз централізовано встановлених показників плану підприємства на 

певний період» [320, с. 203]. Бюджет також розглядають як «фінансовий, 

кількісно визначений вираз маркетингових і виробничих планів, необхідних для 

досягнення поставленої мети». Таким чином, більшість авторів під терміном 

«бюджет» розуміють кількісне (фінансове) вираження планів підприємств. Рідше 

під бюджетом розуміють не сам план, а метод планування. Бюджет визначають як 

метод розподілу ресурсів, охарактеризованих у кількісній формі, для досягнення 

мети, також представленої кількісно. Часто вживані в економічній літературі 

терміни «бюджет» і «бюджетування» не є синонімами. К. Щиборщ [320, с. 204] 

цілком обґрунтовано стверджує, що «бюджет – це насичений кількісними 

показниками документ, відповідно до якого підприємство здійснює свою 

господарську діяльність. Бюджетування – це процес складання і реалізації цього 

документа в практичній діяльності компанії». Тому, поняття «бюджетне 

управління» або технологія бюджетування варто розуміти як сукупність 

принципів, методів, засобів та інструментів управління на підставі бюджету. 
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Технологія бюджетування втілюється на практиці у бюджетному процесі 

(безпосередньо у бюджетуванні). Отже бюджетування – це управлінська 

технологія, що передбачає формування бюджетів для обраних об’єктів та їх 

використання з метою забезпечення оптимальної структури й співвідношення 

доходів та витрат, надходжень та видатків, активів та пасивів підприємств чи його 

ланок для досягнення встановлених цілей з урахуванням впливу середовища 

функціонування. Бюджетування не замінює систему управління, а лише формує 

новий підхід до управління з позиції збалансованості надходжень та видатків, 

доходів та витрат, активів та пасивів підприємства загалом чи його підрозділів. 

Першочерговим завданням під час впровадження бюджетування на 

підприємстві постає забезпеченість ефективної організації його здійснення та 

контролю за виконанням. З цією метою необхідно встановити та зафіксувати 

відповідні правила, досягнуті результати та процедури їх забезпечення у 

внутрішніх регламентуючих документах. Впровадження чіткого регламенту 

бюджетування дозволяє за визначений термін виявити значну кількість недоліків 

та резервів підвищення ефективності роботи підприємства. Ефективна організація 

виконання бюджетування зумовлюється залученням максимальної кількості 

підрозділів підприємства, тому регламентація є ключовим елементом даної 

системи. 

Регламент процесу бюджетування на підприємстві визначає порядок 

взаємодії підрозділів, встановлює терміни виконання передбачених процедур, 

визначає формати документів. Бюджетний регламент передбачає встановлення 

порядку складання (розроблення), подання (передання), погодження (візування), 

консолідації (обробки та аналізу), проведення план-факт аналізу та оцінки 

виконання бюджетів різного виду і рівнів. Регламентні документи містять 

інформацію про необхідні дії та їх результати за формою, яка визначає 

послідовність дій та результатів й узгоджувати х між собою. Перед розробкою 

регламентів бюджетного процесу варто узгодити організаційно-функціональну 

структуру підприємства і визначити основні етапи бюджетного циклу: підготовка, 

формування, узгодження та затвердження, контроль та аналіз бюджету. Зазвичай, 

складають два типи документів – Положення і Регламент. Положення – документ, 

що визначає результати певного етапу бюджетного управління. Основні види і 

зміст Положень бюджетного процесу подані у таблиці 4.3. Положення про 

бюджетування є основним регламентом, який визначає яким чином має бути 

реалізований процес бюджетного управління. Розділи Положення з їх 

характеристикою наведені у таблиці 4.4. 

З метою розробки регламентів, залежно від обсягів діяльності й кількості 

структурних підрозділів, можливо створення бюджетного комітету, покладання 
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функцій на фінансову службу, бухгалтерію, економічний відділ, або створення 

робочих комісій із представників кожного із структурних підрозділів. Бюджетний 

комітет виконує функцію органа управління, здійснюючи організацію постановки 

бюджетування на підприємстві, визначення системи бюджетування, обрання і 

впровадження фінансової моделі бюджетування, узгодження проектів бюджетів, 

оцінка результатів порівняльного аналізу. 

 

Таблиця 4.3 

Види Положень бюджетного процесу на підприємстві 
№ 

з.п. 

Положення Зміст Положення. 

1 Про 

бюджетування 

Визначає процес бюджетування та основні параметри системи 

бюджетування. 

2 Про бюджетний 

комітет 

Визначає процедури засідань бюджетного комітету. Деталізує 

затвердження планових і фактичних бюджетів. Визначає процедуру 

узгодження планових бюджетів та результатів порівняльного 

аналізу. Регламент при колегіальному обговоренні і прийнятті 

бюджетів.  

3 Про фінансову 

структуру  

Деталізує взаємозв’язок бюджетування із мотивацією. Визначає 

відповідальність за виконання бюджетів. Перелік підрозділів 

кожного центру відповідальності і їх керівники. Визначає тип центру 

відповідальності (витрат, доходів, прибутку тощо). Схеми мотивації. 

4 Про підрозділи Регламентація роботи підрозділів. Опис функцій підрозділів. 

5 Про бізнес-

процеси 

Планування і контроль всіх бізнес-процесів (закупки, продажі, 

виробництво, управлінські процеси). Уточнення функцій, опису та 

внесків кожного бізнес-процесу. 

6 Управлінська 

облікова політика 

Принципи визнання та оцінки господарських операцій. Вплив їх на 

всі елементи фінансової звітності. Класифікації витрат. 

 

Таблиця 4.4 

Структура та зміст Положення про бюджетування 

№ 

з.п. 

Розділ Положення Зміст, який розкривається у розділі 

1 Загальна частина. Мета. Завдання бюджетування. Терміни і їх зміст. Учасники 

бюджетування. Порядок затвердження Положення. 

2 Форми бюджетних 

документів 

Визначення основних параметрів бюджетів. Стандартизація 

бюджетних статей. Встановлення переліку ключових 

показників в розрізі видів бюджетів. Уніфікація форм 

бюджетів. Узгодження форм, статей і показників з центрами 

відповідальності (підрозділами). 

3 Схеми процесів 

складання документів 

1. Підготовка бюджету. Розкриваються основні заходи етапу 

(склад бюджетів і статей, довідники, підготовка наказу про  
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1 2 3 

  початок бюджетування тощо), відповідальні за них особи і 

підрозділи, результати, терміни. 

2.  Формування бюджетів. Наводиться перелік бюджетів за 

підрозділами, відповідальними за їх складання і подання 

відповідної інформації для їх формування. Подається 

послідовність формування бюджетів. Вказується термін 

початку бюджетного процесу. 

3. Графік складання бюджетів. 

Формули розрахунку планових та фактичних статей 

бюджетів. 

4 Порядок взаємодії 

підрозділів під час 

бюджетування 

Види і зміст документів, які подаються одним підрозділом 

іншому. Терміни подання документів. Відповідальні за 

підготовку і подання таких документів. 

5 Узгодження та 

затвердження бюджетів 

Визначається етапність узгодження та порядок коригування 

бюджету. Здійснюється затвердження бюджету керівником. 

Блок-схеми консолідації бюджетів при плануванні та 

підготовці фактичної інформації про виконання.  

6 Перелік щомісячних, 

квартальних та річних 

бюджетів 

Визначається перелік видів бюджетів в розрізів періодів, за 

якими вони мають бути складені, чим передбачається їх 

узгодженість зі стратегією підприємства. 

7 Відповідальні особи Права і обов’язки учасників процесу бюджетування. Механізм 

роз’яснення і доведення до відповідальних осіб їх функцій. 

Визначення термінів виконання закріплених функцій 

відповідальних за кожною операцією бюджетування. Порядок 

подання і розгляд зауважень щодо поточної роботи. Розробка 

схем мотивації та грошового покарання працівників. 

8 Контроль виконання 

бюджетів 

Контроль бюджету здійснюється за підсумками його 

виконання після отримання фактичної інформації щодо 

дотримання термінів, виконання обов’язків всіма 

відповідальними, врахування умов виконання бюджетних 

показників. Подається порядок і форми подання запитів до 

центрів відповідальності. Визначення рівня виконуваності 

бюджетів. 

9 Аналіз виконання 

бюджетів 

Виконується порівняльний аналіз запланованих та фактичних 

показників, виявляють відхилення та причини, які до них 

призвели.  

10 Коригування бюджетів За отриманими результатами виконання бюджетів (та/або 

інших причин) передбачається можливість коригування з 

метою усунення негативних наслідків у майбутньому. 

11 Порядок внесення змін 

до Положення 

Встановлюється порядок внесення змін і умови, за яких це є 

можливим і необхідним. 

 

 

Продовження табл. 4.4 
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Регламент – це документ, у якому визначені процедури які мають 

забезпечити отриманні результату, зафіксованого у Положенні. Так, Регламент 

бюджетування, містить процедури формування загального бюджету, визначає 

шаблони бюджетних форм, порядок і терміни складання, затвердження бюджету і 

його виконання, встановлює відповідальність структурних підрозділів. 

Регламенти можна розробляти за видами, як подано у таблиці 4.5. 

 

Таблиця 4.5 

Регламентні документи бюджетування в розрізі етапів 

Мета етапу Регламент  

Коригування організаційної структури Регламент зміни організаційної структури 

підприємства 

Розподіл фінансової відповідальності між 

структурними підрозділами 

Регламент зміни фінансової структури 

підприємства 

Складання переліку бюджетів і визначення 

зв’язків між ними 

Регламент зміни бюджетної структури 

Складання бюджетів Регламент планування. Регламент 

прогнозування. Регламент нормування. 

Оцінка виконання бюджету і коригування 

бюджетів. 

Регламент аналізу. 

Інформаційне забезпечення. Регламент змін принципів і правил облікової 

політики. 

 

Розробка Положень і Регламентів може зайняти від одного місяця до шести, 

проте ключовим для будь-якого підприємства є впровадження системи 

регламентів. Результатами впровадження є досягнення мети та завдань 

бюджетування, визначених у відповідному Положенні. Це свідчить про те, що за 

фактом, підприємство отримує ті показники, що передбачались у бюджетах 

відповідно до стратегічної мети підприємства. Зарубіжні компанії та ряд 

вітчизняних підприємств, які під час бюджетування складають і виконують норми 

бюджетних регламентів, ефективно здійснюють систему бюджетування. При 

цьому, саме виконання регламентів дозволяє керівництву звернути увагу на 

рентабельність бізнес-процесів, які забезпечують виробництво додаткової 

вартості, визначити резерви та сформувати напрями для їх використання з метою 

покращення фінансового-економічного стану підприємства. 

Підґрунтям всієї системи бюджетного управління є бюджетна структура, 

яка визначає архітектуру бюджетної системи підприємства. Розробка архітектури 

передбачає постановку таких ключових завдань: 

- визначення переліку господарських операцій; 

- визначення мети бюджетування; 



 

201 

- окреслення кола учасників процесу бюджетування; 

- визначення об’єктів бюджетування; 

- вибір види і перелік бюджетів; 

- вибір показників за кожним видом бюджету; 

- встановлення форматів бюджетів. 

Господарські операції. Перш за все, для формування бюджетної структури 

необхідно визначитись із переліком господарських операцій (процесів), які 

виконуються на підприємстві. Базовий їх перелік визначається відповідно до того, 

до виникнення якого показника вони призводять: 

- доходи; 

- витрати; 

- собівартість; 

- рух грошових коштів; 

- рух та залишки ТМЦ. 

На підставі цього переліку операції групують відповідно до виробничого 

циклу і будують послідовність складання бюджетів. 

Мета бюджетування. Цілями при бюджетуванні окремих об’єктів 

визначають: оптимізацію ресурсів, ефективність використання ресурсів, контроль 

за витрачанням ресурсів, забезпечення наявності ресурсів на певний період у 

певному обсязі (в тому числі фінансових), досягнення планового рівня 

рентабельності, ліквідності, платоспроможності, стійкості, визначення планових 

фінансових результатів за видами діяльності, оптимізація розподілу виплат у часі 

відповідно до зобов’язальних потреб, моніторинг впливу різних чинників на 

збалансованість показників тощо. 

Учасники процесу бюджетування. Під час процесу бюджетування задіяна 

велика кількість персоналу, незалежно від того, створюється окремий відділ з 

бюджетування чи ні (коли функції покладаються на відповідних працівників). 

Тому, до кожного учасника має бути визначено і доведено його задачі й цілі, та 

які дії він має виконувати для їх досягнення. Учасниками процесу бюджетування 

на підприємстві є: 

- керівники: затвердження бюджету та участь в аналізі й коригуванні; 

- керівники ЦФО: перевірка та уточнення сценарії бюджетів, 

обґрунтовують відхилення, приймають участь в коригуванні показників, 

реалізують виконання бюджетів, складають заявки, інтерпретують аналітичні 

звіти; 

- економічний відділ: готують базовий варіант бюджетів, виявлення 

відхилень під час аналізу, готують та/або інтерпретують аналітичні звіти;  

- фінансовий відділ: готують базовий варіант фінансових бюджетів; 
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- бухгалтерія: вводить фактичні дані в облікову систему; 

- ІТ-відділ: забезпечує обробку й зберігання даних; 

- відділ маркетингу: пропонує сценарії бюджетів; 

- виробничі підрозділи: передають фактичну інформацію для обробки. 

Подана система є базовою й узагальненою, оскільки на вибір учасників 

впливають такі чинники як: організаційна структура, обсяги діяльності 

підприємства, наявність чи відсутність окремих відділів та/або фахівців певної 

спеціалізації, цілі бюджетування тощо. За кожним учасником має бути чітко 

визначено функціональні обов’язки стосовно бюджетування та напрямки 

мотивації (там, де це є можливим). 

Об’єкти бюджетування. Передусім, головним об’єктом бюджетування є 

саме підприємство, включаючи його відокремлені структурні підрозділи. Якщо до 

складу підприємства входять різні структури, тоді наступним об’єктом є кожна з 

них окремо. Всередині кожного суб’єкта господарювання об’єктами 

бюджетування виступають бізнес-процеси (вид та/або набір господарських 

операцій). Об’єкти бюджетування визначаються його метою. Об’єктом можуть 

виступати проекти, які, як передбачається мають забезпечити отримання 

прибутку та центри фінансової відповідальності (окремі, групи або всі 

підрозділи). 

Види і перелік бюджетів. Оскільки існує значна кількість видів бюджетів, на 

підприємстві варто дотримуватись певної бюджетної структури, в основу якої 

мають бути покладені такі сторони господарської діяльності: 

1. Організація виробництва (узагальнюючим показником є прибуток, який 

формується в системі бюджетів доходів і витрат). 

2. Регулювання грошових потоків, де ефективність визначається через 

наявність дебетових сальдо на поточному рахунку та у касі в певний момент часу 

в потрібній сумі, що регламентується бюджетом руху грошових коштів. 

3. Додаткове фінансування у разі виробничої необхідності при дотриманні 

умов забезпечення фінансової стійкості та ліквідності, визначених на підставі 

показників балансу. 

Види обраних бюджетів мають бути узгоджені із причинами, через які вони 

вводяться та відповідають певним об’єктам бюджетів відповідно до обраної мети. 

Варіант класифікатора бюджетів наведено на рисунку 4.9. 

Досліджуючи технологію бюджетування, варто зазначити на необхідності 

складання функціональних бюджетів, які оцінюють основну діяльність 

підприємства (закупки, продаж, тощо) та операційних бюджетів, які забезпечують 

вимір кожного центра фінансової відповідальності в кінцеві фінансові результати.  
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Рисунок 4.9 Види бюджетів підприємства 

 

При застосуванні комплексної моделі бюджетування дані цих двох груп 

бюджетів консолідуються у три зведених бюджети підприємства: бюджет доходів 
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загальновиробничих тощо); прогноз прибутків і збитків (фінансових результатів). 

Гнучкий бюджет для підприємств ресторанного господарства дозволить 

визначити розміри витрат і результатів при різному обсязі діяльності відповідного 

центру відповідальності. 

У загальній системі процесу бюджетування підприємства ресторанного 

господарства рекомендовано складання таких бюджетів: продажів, закупки та 

використання сировинних наборів за кожною окремою стравою, використання 

сировини, загальновиробничих витрат, витрат праці, виробничий бюджет. 

Застосування у практичній діяльності підприємств ресторанного господарства 

таких бюджетів формування витрат забезпечить функціонування системи 

бюджетування, яка сприятиме вдосконаленню управління операційними 

витратами підприємством і поліпшить якісні параметри його діяльності. Проте 

варто зазначити, що бюджетування потребує індивідуального підходу у кожному 

конкретному випадку. Процес бюджетування на підприємствах ресторанного 

господарства пропонується здійснювати за нормами витрат на виробництво та за 

функціональними бюджетами, як подано на рис. 4.10. 
 

 
Рис. 4.10. Процес бюджетування витрат за видами бюджетів  

в підприємствах ресторанного господарства 
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Бюджетами центрів відповідальності підприємства рекомендовано обрати 

структурні підрозділи. Для кожного центру може бути складений окремий 

бюджет і здійснений контроль за його виконанням. Другий напрям бюджетування 

– розробка стандартів (норм) витрат на виробництво окремих «видів продуктів». 

Взаємозв’язок цих напрямів полягає в тому, що на підставі бюджетів 

окремих центрів відповідальності визначають ставку розподілу накладних витрат 

між окремими видами продукції, що дозволяє скласти нормативну калькуляцію 

витрат на окремий вид продукції. В свою чергу, норми витрат використовують 

для складання бюджетів витрат на виробництво. На підставі бюджетів усіх 

підрозділів готують зведений бюджет підприємства. 

Під час вибору функціональних бюджетів необхідно вказати тип кожного 

бюджету: натурально-вартісний або вартісний (грошовий). Варто звернути увагу 

на те, що на підприємстві має бути один бюджет для окремої діяльності та всі 

види діяльності мають бути враховані у будь-якому бюджеті. В той же час, види 

діяльності також підприємство визначає окремо. 

Бюджети за ЦФО, можуть складатись й зі списку функціональних. Так, 

наприклад, за рестораном №2 мережі «Асторія» можливо не тільки складання 

бюджету з маркетингу чи логістики, а й доходів та витрат, оплати праці тощо. 

Тому бюджетна структура в розрізі функціональних бюджетів в розрізі ЦФО є 

досить індивідуальною й залежить від організаційної структури підприємства. 

Може бути введено й інші види бюджетів, залежно від стадії розвитку 

підприємства (інвестиційний), стратегічний цілей (капітальних витрат, розвитку 

проектів) тощо. 

Вибір показників. Формування бюджетної структури на підприємстві 

передбачає проведення обґрунтування і вибір бюджетних показників. Проекціями 

структури підприємства на етапі формування бюджетної структури можуть бути: 

проекція господарських операцій, проекція функціональних бюджетів на статті, 

проекція центів фінансової відповідальності (за бюджетами і окремими статтями). 

Концепцією даного етапу постановки бюджетного управління має бути розподіл 

фінансової відповідальності між структурними підрозділами і закріплення її за 

конкретними посадами (співробітниками). На цьому кроці також групують статті 

до кожного бюджету, зокрема:  

- визначають алгоритм розрахунку узагальнюючих показників; 

- підготовка формату для статей, які можна буде за необхідності 

деталізувати до рівня господарських операцій. Це дозволить забезпечити 

узгодженість вихідних даних із підсумками за операційними та функціональними 

бюджетами. 

Кожен функціональний вартісний бюджет наповнюється конкретними 
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статтями, між якими встановлюється відповідність. Для кожного вартісного 

бюджету визначаються всі статті, які закріплюються за конкретним ЦФО.  

В результаті має бути дотриманий такий управлінський ланцюг: визначення 

ЦФО, за яким закріплюється бюджет або окремі статті та відповідальний, особа, 

яка безпосередньо здатна впливати на результат виконання бюджету (статті). 

Встановлення форматів бюджетів. Регламентація процесу бюджетування 

включає визначення формату подання інформації. Формати бюджетів мають бути 

затверджені. Варто розробити такий табличний формат, який забезпечить 

здійснення бюджетування за вартісним і натуральним виразом, що уможливить 

одночасне формування взаємопов’язаних бюджетів в розрізі ЦФО. Це може бути і 

єдиний формат, особливо за умов передачі документа в паперовому вигляді від 

однієї особи до іншої для його заповнення. 

Можливим є також застосування робочих шаблонів форматів бюджетів, 

коли в них вже вписані статті (показники). За кожним функціональним бюджетом 

мають бути враховані такі реквізити як: назва, період, дата складання, 

відповідальний (-ні), одиниці виміру, виконавці. Після створення бюджетної 

структури доцільно розпочати підготовку «Положення про бюджетування» або 

окремо «Положення про бюджетну структуру». 

 

 

4.3. Методичні положення побудови бюджетів витрат операційної 

діяльності та аналіз відхилень 

 

До сьогодні питаннями організації й впровадження бюджетування 

займалась низка вітчизняних вчених, проте за кожним дослідженням 

спостерігалась галузева прив’язка, здебільшого, промисловості [59; 67; 68; 130; 

154; 167; 177; 219; 274; 296; 320]. Тому наявність невирішених проблемних 

питань, пов’язаних з організацією бюджетування витрат в підприємствах 

ресторанного господарства вимагають їх подальшого науково-обґрунтованого 

розв’язання.  

Г. Партін бюджетування витрат підприємства відносить до функціональних 

методів управління витратами, які останніми роками активно використовуються у 

практичній діяльності [221]. Адже на сучасному етапі розвитку економіки 

кожним ресурсом, який використовує підприємство необхідно управляти за 

допомогою економічних законів та принципів. Стосовно рестораторів, то дана 

сфера сьогодні набуває особливої уваги щодо управління витратами, оскільки 

конкурентні умови стають дедалі жорсткішими. Тому контроль використання 

будь-яких ресурсів під час виробництва, обслуговування (організації споживання) 
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і/та реалізації є нагальним для менеджерів усіх ланок. Для забезпечення цього 

необхідно планувати витрати та аналізувати їх відхилення, що досягається за 

допомогою процесу бюджетування, під час якого складаються відповідні 

бюджети. Відтак, бюджет можна розуміти як план майбутніх витрат підприємства 

та його підрозділів на певний період часу.  

В економічній літературі досить широко розглянуто класифікації видів 

бюджетів, з яких для дослідження за основними ознаками обрано: операційні – 

бюджет витрат операційної діяльності; гнучкі – складені для кількох можливих 

рівнів діяльності підприємства, які можуть настати в межах релевантного періоду 

внаслідок впливу ймовірних чинників; за тривалістю – короткострокові (тиждень-

квартал). Складання бюджетів (майбутні операції фірми) власникам бізнесу 

дозволяє: 

- планувати операційну діяльність компаній; 

- координувати діяльність різних центрів відповідальності; 

- доводити плани до центрів відповідальності; 

- мотивувати менеджерів на досягнення цілей; 

- контролювати діяльність; 

- оцінювати виконання завдання. 

Основним етапом розробки бюджетного управління є структуризація 

діяльності, тобто створення процесної моделі діяльності підприємства, яка 

враховує рух матеріальних й фінансових потоків. Тому, пропонується 

формування моделі бюджетування витрат операційної діяльності, як об’єкту 

дослідження, для ефективного управління фінансовими ресурсами та можливістю 

складання бюджетів фінансових результатів (рис. 4.11).  

В моделі застосовано шифри центів відповідальності за їх рівнями та 

видами. Так, витрати на виробництво (центр В1), можуть виникати за такими 

місцями як кухня (В1К), склад (В2С), цех виготовлення кулінарної продукції 

(В3КП), цех виготовлення напівфабрикатів (В4НФ) тощо, обслуговування може 

здійснюватись в залі закладу, на виїзних заходах, замовлених банкетах, 

реалізацію ресторатори можуть здійснювати через зал, бар, торговельну мережу, 

відпуск на сторону, виїзний кейтерінг, доставка за адресою. Таким чином, 

деталізація шифрування залежить від виробничої, маркетингової, організаційної 

політики закладу ресторанного господарства та його типу. Шифри, за 

необхідності, також можуть бути використані під час аналізу витрат для 

визначення рівня впливу чинників на конкретний центр.  

Перш за все, варто окреслити напрями, за якими буде здійснюватись 

процедура бюджетування. Для підприємств ресторанного господарства 

рекомендовано обрати види діяльності, які характеризують саме галузь та  
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обумовлюють її специфіку: виробництво, обслуговування (організацію 

споживання) та реалізацію продукції власного виробництва і покупних товарів. 

Отже, бюджети витрат рекомендовано складати в розрізі місць їх виникнення, для 

чого за кожним видом діяльності закріплено центр відповідальності, тобто саме те 

місце, де відбувається виникнення або споживання витрат – кухня, склад, зал, бар 

та адміністрація. На наш погляд, саме такі центри відповідальності повною мірою 

враховують специфіку діяльності та найбільш точно вказують на структурний 

підрозділ, що є споживачем витрат операційної діяльності.  

Варто зауважити, що центри відповідальності також виступають ланками, за 

якими здійснюється й контроль і аналіз за витрачанням ресурсів, що зумовлює 

закріплення за кожним центром відповідальної особи. Відповідно до обраних 

видів діяльності та центів відповідальності відібрано види бюджетів, які 

дозволять максимально повно врахувати особливості формування та витрачання 

ресурсів у підприємствах ресторанного господарства. 

Загальновідомо, що існує досить розгалужена система видів бюджетів [49; 

67; 68; 154; 167; 186; 219; 267; 274], з яких для впровадження в досліджуваних 

підприємств обрано такі: 

- Закупки сировини. 

- Закупки товарів. 

- Використання сировини. 

- Загальновиробничих витрат. 

- Витрат праці. 

- Виробничий. 

- Інших витрат. 

- Затрат на реалізацію страв. 

- Затрат на реалізацію товарів. 

- Використання товарів.  

- Фінансових витрат. 

Деякі з поданих бюджетів доцільно складати за декількома центрами 

відповідальності (фрагмент загального бюджету), оскільки маючи одну 

економічну природу витрати виникають за різними місцями. Наприкінці 

бюджетного періоду мають бути складені зведені бюджети, однорідні за 

елементами витрат бюджети поєднуються в один бюджет. Таким чином, 

поєднуючи всі бюджети витрат операційної діяльності в один бюджет витрат 

операційної діяльності отримують зведений бюджет витрат на певний бюджетний 

період, який надалі підлягає аналізу з метою виявлення чинників, які мають 

негативний вплив на рівень витрат.  
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Важливим елементом системи бюджетування для забезпечення 

узгодженості дій його учасників є графік термінів виконання бюджетних 

процедур та відповідальних осіб. Тому пропонується до застосування в 

підприємствах ресторанного господарства розроблений універсальний графік, 

який, за необхідності врахування специфіки окремого підприємства, можливо 

змінювати (табл. 4.6).  

 

Таблиця 4.6 

Графік складання річного бюджету ТОВ «Сарбонна»  

у другому кварталі 2016 р. 
Бюджетні процедури Відповідальна 

особа 

Звітна 

дата 

Березень  

1-7 8-15 16-23 24-31 примітки 

Ухвалення графіку Директор  * 3     

Збори відповідальних 

осіб за процес 

бюджетування 

Керівник 

фінансової 

служби 

      

Збір звітних даних по 

витратах за попередній 

період  

Всі керівники 

центрів 

відповідальності 

  12    

Формування зведених 

бюджетів 

Керівник 

фінансової 

служби 

   18   

Формування звітного 

бюджету  

Керівник 

фінансової 

служби 

*    26  

Визначення відхилень та 

їх аналіз  

Керівник 

фінансової 

служби 

      

Бюджетні процедури Відповідальна 

особа 

Звітна 

дата 

Квітень 

1-7 8-15 16-23 24-30 примітки 

Визначення відхилень та 

їх аналіз  

Керівник 

фінансової 

служби 

      

Збори відповідальних 

осіб для обговорення 

відхилень, які виникли  

Всі керівники 

центрів 

відповідальності 

*  10  25  

Бюджетні процедури Відповідальна 

особа 

Звітна 

дата 

Травень 

1-7 8-15 16-23 24-31 примітки 

Розробка або 

коригування бюджетів 

витрат на наступний 

бюджетний період 

Керівник 

фінансової 

служби 

   23   

Затвердження бюджетів 

витрат на наступний 

бюджетний період 

Директор *    28  
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Графік передбачає перелік бюджетних процедур по підприємству та 

відповідальним особам за кожною з них і терміни виконання, за необхідності 

вказують контрольну дату виконання процедури. Даний графік рекомендовано 

для складання бюджетів витрат операційної діяльності, тому, за необхідності, він 

може бути складовою зведеного графіку всіх бюджетних процедур по 

підприємству. Отже, бюджетування в підприємствах ресторанного господарства 

пропонується здійснювати за моделлю поданою на рис. 4.11 з врахуванням 

перелічених вище переваг даного виду планування та дотримуючись виконання 

поданого в табл. 4.6 графіку. 

Таким чином, під час планування бюджетів витрат операційної діяльності, в 

першу чергу розробляється бюджетна структура, яка передбачає затвердження 

форм бюджетів, перелік показників певного бюджету, порядок визначення даних 

показників та моделі бюджетів. 

Оскільки особливістю підприємств ресторанного господарства є одночасне 

здійснення трьох видів діяльності: виробництво, реалізація і/та обслуговування 

(організація споживання), відповідно бюджети витрат варто формувати в розрізі 

зазначених видів для відстеження обсягу спожитих ресурсів кожним видом 

діяльності та, як наслідок, визначення рівня його прибутковості і рентабельності. 

Пропонується системно бюджетування здійснювати підприємствам з відносно 

сталою номенклатурою запасів та готових страв і послуг. 

Виходячи зі схеми поданої на рис. 4.11. наступним етапом є формування 

бюджетів за центрами відповідальності по видам діяльності. При цьому центрами 

відповідальності обрано структурні підрозділі, які здебільшого є самостійними 

споживачами витрат. Для виробництва – склад та кухня; обслуговування та 

реалізації – зал, бар та адміністрація. З метою формування бюджетів, 

систематизовано основні види витрат за видами діяльності у таблиці 4.7. 

Перш ніж перейти до формування безпосередньо бюджетів витрат доцільно 

сформувати прогноз продажу на бюджетний період, який забезпечить 

інформацією стосовно обсягів закупки запасів для складання бюджетів закупки та 

використання сировини і товарів. Бюджет прогнозу продажу пропонуємо 

розробляти в програмному пакеті Microsoft Excel за формою, поданою на рис. 

4.12.  

Прогноз рекомендовано складати за основною асортиментною структурою, 

яка забезпечує отримання прибутку. Проте, навіть за таких умов, вона є досить 

різноманітною за сировинною складовою, у зв’язку з чим пропонується на 

першому етапі складати бюджети закупки та використання сировинних наборів за 

кожною окремою стравою (в автоматизованому режимі). 
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Таблиця 4.7 

Групування основних видів витрат за видами діяльності ТОВ 

«Сарбонна» за березень 2016 року 
Вид витрат Виробництво (В) Обслуговування 

(організація 

споживання) (О) 

Реалізація (Р) 

1 2 3 4 

Заробітна плата Комірник, кухарі, 

технолог, шеф кухар, 

прибиральниця 

Адміністратор, 

офіціанти, 

прибиральниця 

Бармени, 

адміністрація 

Електроенергія  + + + 

Опалення  - + - 

Амортизація  + + - 

Оренда приміщення + + - 

Прасування  - + - 

Миючі засоби + + - 

МШП + + - 

Посуд  + + - 

Інші витрати (декор, 

серветки, квіти, диски, 

бланки, тощо) 

- + + 

Реклама  - + + 

Сировина  + - - 

Товари  + - + 

 

 
Рис. 4.12. Бюджет прогнозу продажу по ТОВ «Сарбонна» на березень 2016 р. 

 

Прогноз продажу по ТОВ «Сарбонна» на березень 2016 р. 
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Цей бюджет доцільно сформувати за такими складовими: інгредієнт, його 

кількість, одиниця виміру. На другому етапі, по отриманим показникам 

здійснювати формування зведених бюджетів закупки та використання сировини 

на відповідний бюджетний період (за видами сировини) – рис. 4.13. 

 

 
Рис. 4.13. Бюджет закупок сировини по ТОВ «Сарбонна» на березень 2016 р. 

 

Якщо на підприємстві мають місце залишки сировини за певними її видами, 

тоді варто ввести рядки «залишки на кінець періоду» та «залишки на початок 

періоду». Бюджет закупок сировини (за аналогією складають бюджет закупки 

товарів) забезпечує визначення необхідної кількості сировини (товарів), яка 

необхідна для виконання виробничої програми і дотримання необхідного рівня 

запасів. 

Для наступного центру відповідальності складаються бюджети: придбання 

запасів (сировини і товарів), використання сировини (рис. 4.14), 

загальновиробничих витрат, витрат на оплату праці, виробничий, інших витрат. 

Бюджет використання сировини складається за кожним структурним підрозділом 

виробництва (кулінарія, кондитерські вироби, тощо) і містить інформацію про 

кількість сировини, необхідної для виконання виробничої програми (рис. 4.14). 

Сьогодні будь-який вид запасу має високу ціну, тому допустити його 

надлишків та/або псування у ресторанах є не допустимим при ефективному 

управлінні ресурсами. Одним із важливих і необхідних бюджетів для підприємств 

Бюджет закупок сировини по ТОВ «Сарбонна» на березень 2016 

р. 
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ресторанного господарства є бюджет запасів, яким передбачається планування 

сировини, напівфабрикатів та товарів у коморі, виробництві, барі тощо. 

 

 
Рис. 4.14. Бюджет використання сировини по ТОВ «Сарбонна»  

на березень 2016 р. 

 

Необхідність формування даного бюджету зумовлена досягненням 

оптимального значення показника оборотності запасів на складі та передумовою 

ефективної і ритмічної роботи виробництва. Наявність потрібних запасів у 

достатній кількості дозволяє більш повно задовольняти споживчий попит, сприяє 

зниженню витрат і підвищенню рентабельності продукції. Необхідні товарні 

запаси мають бути мінімальними, але цілком достатніми для ритмічної роботи 

виробництва. Сировина та продукція власного виробництва ПРГ є запасом не 

тривалого зберігання (здебільшого), тому кількість страв виготовляється у таких 

обсягах, щоб забезпечити їх реалізацію в терміни, визначені нормативною 

документацією. При цьому варто враховувати такі базові чинники: 

 збільшення продажів готової продукції та товарів більшого попиту має 

забезпечувати необхідний рівень прибутковості при не збільшених розмірах 

знижок та відмовлених продуктах (страви, товари, послуги); 

 залишків запасів має вистачати для задоволення асортиментних позицій 

попиту споживачів. 

Отже, показником ефективності бюджетування запасів може виступати 

збільшення їх оборотності при збільшенні середньої прибутковості позицій 

запасів. 

Бюджет використання сировини по ТОВ «Сарбонна» на березень 2016 

р. 
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Бюджет закупок сировини (за аналогією складають бюджет закупки товарів) 

забезпечує визначення необхідної кількості сировини (товарів) для виконання 

виробничої програми і дотримання необхідного рівня запасів структурою, яка 

забезпечує отримання прибутку. Бюджети запасів рекомендовано складати на 

один місяць в розрізі декад, за такими показниками: найменування номенклатури, 

підрозділ, одиниці виміру, кількість, залишки на початок і кінець періоду, 

кількість природного убутку, ліміти кількості (максимальна і мінімальні 

величина). Для побудови бюджету закупок економістам потрібні звіти про: 

фактичні залишки запасів, фактичні обсяги виробництва продукції, фактичні 

обсяги продажів, попередні звіти і бюджети про закупки. 

Бюджет закупок сировини в підприємствах ресторанного господарства 

рекомендовано складати за структурою поданою у таблиці 4.8.  

 

Таблиця 4.8 

Бюджет закупок сировини (комора) на березень 2016 року по  

ТОВ «Сарбонна» 

№ 

з.п. 

Вид сировини Од. 

вим. 

Залишки 

на 

початок 

Кількість Залишки 

на 

кінець 

Необхідно 

(min/max) 

Природний 

убуток 

До 

придбання 

(min/max) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. М’ясо: кг      

1.1. Свинина кг  40-43 0,5-0,6 39,5-42,4  

1.2 Птиця  кг  22-25    

2. Овочі і плоди кг      

2.1 Цитрусові кг  12-18    

2.2. Морква  кг  21-23    

3. Молочна 

продукція 

      

3.1 Сметана  кг  5,2-6,5    

3.2 Молоко  л  24-26    

4. Бакалія       

… … …  …   … 

 

Враховуючи, що добова потреба у сировині визначається на підставі плану-

меню і є відносно сталою величиною (замовлення банкетів приймаються 

заздалегідь, розмір споживання страв є, певною мірою, сталим за сезонами), це є 

підставою для визначення стовп. 5, з метою забезпечення безперебійного процесу 

виробництва. 
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Розмір природного убутку в системі управлінського обліку, допустимо 

визначати самостійно, враховуючи затверджені норми (Наказ Мінторгівлі СРСР 

за № 88 від 02.04.87 р. «Про затвердження норм природного убутку продовольчих 

товарів у торгівлі та інструкцій з їх застосування»). Адже бюджет закупівлі 

сировини передбачає своєчасне та у повному обсязі забезпечення виробництва 

запасами, тому доцільно його складати у показниках брутто (кількість під час 

придбання) та нетто (кількість, придатна до переробки). Як приклад, убутком 

може бути: лід, вода – риба і м’ясо морожені; земля, залишки бадилля – овочі, 

усихання – теплична продукція, полімерна плівка, фольга, пергамент – запакована 

продукція, тощо. 

Бюджет закупок товарів в підприємствах ресторанного господарства 

рекомендовано складати за структурою поданою у таблиці 4.9.  

 

Таблиця 4.9 

Бюджет закупок товарів на березень 2016 року по ТОВ «Сарбонна» 

№ 

з.п. 

Найменування  Од. виміру Залишки на 

початок 

Необхідно 

(min/max) 

Залишки на 

кінець 

1 2 3 4 5 6 

Комора 

1. Тютюнові вироби     

2. Алкогольні напої     

3. Безалкогольні напої     

4. Цукерки     

5. Періодичні видання     

Виробництво  

… … …    

Бар 

 

До поданих бюджетів сировини та товарів доцільним вбачаємо формувати 

бюджет запасів для потреб організації торговельно-виробничої діяльності, яким 

буде передбачено планування придбання миючих засобів, серветок, квітів, засобів 

гігієни, рушників, засобів дезінфекції, спеціального одягу (одноразового та 

багаторазового) тощо. Одним із ключових аспектів при бюджетуванні придбання 

запасів є визначення відповідальних осіб та формування і поточного контролю 

ланцюга узгодженості їх дій. 

Бюджет загальновиробничих витрат також формують за структурними 

виробничими підрозділами (за їх наявності), при цьому, рекомендовано виділяти 

(позначати відповідним знаком) контрольовані та неконтрольовані 

відповідальною особою витрати (рис. 4.15).  
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Рис. 4.15. Бюджет загальновиробничих витрат ТОВ «Сарбонна»  

за березень 2016 р. 

 

Для виробничих підприємств в даному бюджеті розраховується загальна 

ставка розподілу накладних витрат, проте, для підприємств ресторанного 

господарства така процедура не є притаманною, оскільки ними на сьогодні не 

використовується механізм формування виробничої собівартості одиниці 

виготовленої страви. 

За аналогічною формою складається бюджет інших витрат виробництва (за 

всіма центрами відповідальності). Бюджет витрат на оплату праці робітників 

кухні, які безпосередньо здійснюють приготування страв показує затрати 

робочого часу на виробництво в трудо-годинах та вартісному виразі (рис. 4.16), 

складається в розрізі виробничих структурних підрозділів (за їх наявності). 

Виробничий бюджет передбачає зведення в одному звіті всіх витрат 

виробництва, за необхідності показуються за структурними підрозділами та 

загальною сумою (рис. 4.17). Бюджет витрат праці по залу та бару матиме певні 

особливості під час складання, оскільки варто врахувати особливості нарахування 

заробітної плати офіціантам та барменам. 

Зворотний зв’язок результатів бюджетування забезпечується результатами 

контролю виконання бюджетів. Бюджетний контроль є процесом співставлення 

фактичних результатів з бюджетними, аналіз відхилень та внесення відповідних 

коригувань [130, с. 182]. Відхилення визначають на підставі статичного (не 

Бюджет загальновиробничих витрат ТОВ «Сарбонна» за березень 2016 

р. 
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здійснюються коригування на фактично досягнуті результати) та гнучкого 

(враховується фактичний обсяг) бюджетів. 

 

 
Рис. 4.16. Бюджет витрат на оплату праці ТОВ «Сарбонна» за березень 2016 р. 

 
 

 
Рис. 4.17. Виробничий бюджет ТОВ «Сарбонна» за березень 2016 р. 

 

Для прийняття рішень відносно ефективності операційної діяльності 

досліджуваних підприємств необхідно складати гнучкий бюджет, який 

Бюджет витрат на оплату праці ТОВ «Сарбонна» за березень 2016 р. 

Виробничий бюджет ТОВ «Сарбонна» за березень 2016 р. 
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ґрунтується на запланованих затратах, в розрахунку на фактичний обсяг 

досягнутий за період.  

Витрати, заплановані у бюджетах можна ототожнено називати 

нормативними, тому коли фактичні витрати виявляються менші за нормативні, 

мають місце позитивні відхилення, коли навпаки – негативні. Для розуміння 

якості впливу результату відхилення, варто враховувати види відхилень, які для 

підприємств ресторанного господарства згруповано таким чином: 

- за матеріалами та трудозатратами; 

- за загальновиробничими витратами (постійними та змінними).  

Визначення відхилень за матеріалами та трудозатратами рекомендовано 

використовувати стандартні формули розрахунку відхилень, які не є 

трудомісткими: 

1) прямі матеріали: 

- відхилення за ціною визначати як добуток фактично придбаної кількості 

та фактичної ціни зменшений на добуток фактично придбаної кількості та 

нормативної ціни; 

- відхилення по використанню визначати як добуток фактично 

використаної кількості та нормативної ціни зменшений на добуток нормативної 

кількості для фактичного випуску та нормативної ціни. 

2) пряма праця: 

- відхилення за ставкою визначати як добуток фактичних годин та 

фактичної ставки зменшений на добуток фактичних годин та нормативної ставки; 

- відхилення за продуктивністю визначати як добуток нормативних годин 

для фактичного випуску та нормативної ставки зменшений на добуток фактичних 

годин та нормативної ставки. 

За умов автоматизації визначення відхилень за вказаними алгоритмами 

значно спрощується та стає ефективним інструментом під час прийняття рішень 

щодо усунення чинників, які спричиняють негативні відхилення. 

Цікавим з точки зору ефективності управління затратами є визначення 

відхилень по загальновиробничим витратам (ЗВВ), які поділяють на змінні та 

постійні. Відхилення за змінними ЗВВ доцільно визначати по використанню, по 

ефективності, відхилення від гнучкого бюджету. Відхилення за постійними ЗВВ 

доцільно визначати по використанню, за обсягом виробництва, відхилення від 

гнучкого бюджету. Визначення відхилень по загальновиробничим витратам ТОВ 

«Сарбонна» за березень 2016 р, надано за стравою «Борщ український», для чого 

вихідну інформацію подано на рис. 4.18. Норми, які необхідно застосовувати для 

складання бюджетів виробництва, для забезпечення ефективності аналітичних 

дій, повинні бути розроблені технологами. 
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Рис. 4.18. Бюджет загальновиробничих витрат на виготовлення страви  

«Борщ український» в ТОВ «Сарбонна» за березень 2016 р. 

 

На підставі поданих даних в таблиці можна визначити відхилення за 

змінними та постійними загальновиробничими витратами. При цьому, в 

автоматизованому середовищі без додаткових трудозатрат можливо визначати 

відхилення за кожною стравою окремо, та за виробництвом і реалізацією взагалі. 

Застосування такого алгоритму дозволить виявляти явні та прихованні чинники, 

які впливають на зміну рівня загальновиробничих витрат. Під час визначення 

відхилення за змінними загальновиробничими витратами визначаємо відхилення 

за: використанням, ефективністю та загальне (відхилення від гнучкого бюджету), 

результати подано у табл. 4.10. 

Отримані результати, проведених у табл. 4.10 розрахунків узагальнено 

схематично на рисунку 4.19.  

Надалі проведемо розрахунок відхилень за постійними 

загальновиробничими витратами в розрізі таких їх видів, як: за використанням, за 

обсягом виробництва та загальне (табл. 4.11). 

 

Бюджет загальновиробничих витрат на виготовлення страви  

«Борщ український» в ТОВ «Сарбонна» за березень 2016 р. 



 

221 

Таблиця 4.10 

Визначення відхилення за змінними загальновиробничими витратами 

для виготовлення страви «Борщ український» в ТОВ «Сарбонна»  

за березень 2016 р. 

Методика 

розрахунку 
Розрахунок Критерії оцінювання Результати 

1 2 3 4 

Відхилення за 

використанням = 

фактичні змінні 

ЗВВ – бюджетні 

зкориговані ЗВВ 

для фактичного 

часу (фактичні 

трудо-години × 

нормативну 

ставку ЗВВ) 

239-(12×20,16) =  

-2,92 грн. 

За умов, коли 

фактичні змінні ЗВВ 

вищі за бюджетні 

відкориговані, тоді 

відхилення 

вважається 

негативним, якщо 

менше – позитивним 

Отриманий результат 

свідчить про позитивне 

відхилення, оскільки, не 

зважаючи на зменшення 

кількості виготовлених 

страв від бюджетної 

величини, за виготовленням 

досліджуваної страви 

фактично спостерігалось 

зменшення трудо-годин, що 

могло виникнути за рахунок 

оновлення певних видів 

обладнання 

Відхилення за 

ефективністю = 

бюджетні 

відкориговані 

змінні ЗВВ для 

фактичного часу – 

бюджетна сума 

змінних ЗВВ, яка 

ґрунтується на 

нормованих 

годинах для 

фактичного 

випуску 

 

[12 – (238 × 0,05)] 

× 20,16 = 2,016 

грн. 

За умов перевищення 

фактичних трудо-

годин бюджетних 

трудо-годин на 

фактичний обсяг 

продукції, тоді 

відхилення вважають 

негативним, за умов 

коли фактичні менші 

за бюджетні – 

позитивне 

За досліджуваною стравою 

відхилення характеризує 

перевищення фактичних 

трудо-годин над 

бюджетними, тому варто 

визнати відхилення як 

негативне. Відповідно, 

необхідно вжити заходів, 

щодо ефективного 

використання трудових 

ресурсів за даним 

підприємством під час 

виготовлення страви «Борщ 

український» 

Загальне 

відхилення = 

відхилення за 

використанням + 

відхилення за 

ефективністю 

(-2,92) + 2,016 = - 

0,904 грн або 

фактичні змінні 

ЗВВ – бюджетна 

їх сума, яка 

ґрунтується на 

нормативних 

годинах для 

фактичного 

випуску = [239 - 

(238 × 0,05)] × 

20,16 = 239-

239,904 = - 0,904 

грн. 

За умов перевищення 

фактичної суми 

змінних ЗВВ, над 

бюджетною сумою, 

яка ґрунтується на 

нормативних годинах 

для фактичного 

випуску, відхилення є 

негативним, якщо є 

меншим – 

позитивним 

Загальне відхилення 

характеризує позитивно 

використання ресурсів (рис. 

3.13), проте варто звернути 

належної уваги на 

управління трудовими 

ресурсами та ефективність 

використання виробничих 

потужностей 
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Рис. 4.19 Визначення відхилень за змінними загальновиробничими витратами для 

виготовлення страви «Борщ український» в ТОВ «Сарбонна»  

за березень 2016 р. 

 

Таблиця 4.11 

Визначення відхилення за постійними загальновиробничими витратами 

для виготовлення страви «Борщ український» в ТОВ «Сарбонна»  

за березень 2016 р. 

Методика 

розрахунку 
Розрахунок Критерії оцінювання Результати 

1 2 3 4 

Відхилення за 

використанням = 

фактичні постійні 

ЗВВ – бюджетні 

скориговані ЗВВ 

для фактичного 

часу (фактичні 

трудо-години × 

нормативну 

ставку ЗВВ) 

226-(12×18,4) = 

5,2 грн. 

За умов, коли 

фактичні постійні 

ЗВВ вищі за 

бюджетні 

скориговані, тоді 

відхилення 

вважається 

негативним, якщо 

менше – позитивним 

Отриманий результат свідчить 

про негативне відхилення, 

оскільки, поряд з 

недовиконанням бюджетної 

величини обсягу виготовлених 

страв, показник фактичної 

продуктивності праці є 

меншим відповідно до 

використаних трудо-годин 

порівняно з бюджетним. 

Відповідно, при фактичному 

зниженні кількісних 

показників, відповідальним 

особам варто контролювати 

зміни якісних показників, та 

спів ставляти їх темпи росту 

 

Фактичні 

змінні ЗВВ 

Фактичний випуск × 

бюджетну ставку ЗВВ 

Гнучкий бюджет (розподілені змінні 

ЗВВ): Бюджетна сума змінних  

ЗВВ, що ґрунтується на нормативних 

годинах для фактичного випуску 

239 грн 12×20,16 = 241,92 грн (238 × 0,05) × 20,16 = 239,904 грн 

Відхилення за використанням Відхилення за ефективністю 

2,91 позитивне 2,016 негативне 

 

0,904 грн загальне відхилення (від гнучкого бюджету) 
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1 2 3 4 

Відхилення за 

обсягом 

виробництва = 

бюджетні 

скориговані 

постійні ЗВВ для 

фактичного часу – 

бюджетна сума 

постійних ЗВВ, 

яка ґрунтується на 

нормованих 

годинах для факт. 

випуску 

[12 – (238 × 

0,05)] × 18,4 = 

1,84 грн. 

За умов перевищення 

фактичними трудо-

годинами бюджетні 

трудо-години на 

фактичний обсяг 

продукції, тоді 

відхилення вважають 

негативним, за умов 

коли фактичні менші 

за бюджетні – 

позитивне 

За досліджуваною стравою 

відхилення може 

характеризувати неефективне 

використання трудових 

ресурсів, недовикористання 

потужностей сучасного 

обладнання за даним 

підприємством під час 

виготовлення страви «Борщ 

український» 

Загальне 

відхилення = 

відхилення за 

використанням + 

відхилення за 

ефективністю 

5,2 + 1,84 = 7,04 

грн або 

фактичні 

постійні ЗВВ – 

бюджетна їх 

сума, яка 

ґрунтується на 

нормативних 

годинах для 

фактичного 

випуску = [226 - 

(238 × 0,05)] × 

18,4 = 226 – 

218,96 = 7,04 

грн. 

За умов перевищення 

фактичної суми 

постійних ЗВВ, над 

бюджетною сумою, 

яка ґрунтується на 

нормативних годинах 

для фактичного 

випуску, відхилення є 

негативним, якщо є 

меншим – 

позитивним 

Загальне відхилення 

характеризує позитивно 

використання ресурсів, 

використаних у виробництві 

(рис. 3.14), проте, керівникам 

центрів відповідальності 

виробництва варто звернути 

належної уваги приділити 

оптимізації використання 

трудових ресурсів, як 

ключового ресурсу в 

підприємствах ресторанного 

господарства та ефективність 

використання необоротних 

активів виробничого 

призначення і коефіцієнту їх 

оновлення, зокрема 

 

Отримані результати, проведених у табл. 4.11 розрахунків узагальнено 

схематично на рисунку 4.20. 

Оскільки в досліджуваних підприємствах основними виробничими 

ресурсами є виробниче обладнання і трудові ресурси, подано схему розрахунку 

відхилень, яка, переважно враховує вплив змін саме за даними видами ресурсів. 

Проте, великим підприємствам, з мережевою системою доцільно розширювати 

методичні засади управління відхиленнями з їх документуванням за всіма рівнями 

управління виробничим процесом.  

Використання поданого методичного інструментарію за рекомендованою 

схемою в автоматизованому середовищі дозволить проводити аналітичні 

процедури за всіма видами виготовлених страв, і наприкінці звітного періоду 

подавати інформацію за виробництвом в узагальненому вигляді. Отримання такої 

інформації щомісяця надасть змогу своєчасно виявляти та реагувати на усунення 

недоліків під час організації виробничого процесу. Керівництво підприємства 

Продовження табл. 4.11. 
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самостійно приймає рішення щодо того, які саме бюджети підлягають аналізу за 

відхиленнями, адже необхідно завжди користуватися принципом «затрати-

вигоди», який передбачає недоцільність проведення аналізу, за умов, коли 

витрати на його здійснення більші за вигоди, які отримає керівництво від його 

проведення. 

 

  
Рис. 4.20 Визначення відхилень за постійними ЗВВ для виготовлення страви 

«Борщ український» в ТОВ «Сарбонна» за березень 2016 р. 

 

У досліджуваних підприємствах, варто також проводити процедуру аналізу 

відхилень за таким центром відповідальності як зал, оскільки організація процесу 

реалізації й обслуговування також споживає значну кількість ресурсів. Тобто, для 

обрання доцільних об’єктів аналізу відхилень рекомендовано визначити питому 

вагу витрат за обраними центами відповідальності, і за тими де вона є 

найбільшою проводити аналітичні дослідження. Бюджет витрат праці можна 

складати за аналогією до бюджету поданого за виробничим персоналом, щодо 

бюджетів затрат на реалізацію страв та товарів, пропонується формувати їх за 

ідентичною структурою, яка передбачає поділ витрат на змінні й постійні 

(аналогічно до бюджету загальновиробничих витрат).  

Після аналізу основних напрямів діяльності, зокрема аналізу відхилень 

відповідальні за окресленими центрами мають звітувати про отримані результати 

з наданням пропозицій щодо удосконалення організації процесу виробництва і 

управління ресурсами на майбутні періоди. Відповідно, на підприємстві має бути 

організована система документування відхилень, їх результатів (які мають 

суттєвий вплив на ефективність діяльності) та напрямів удосконалення для 

Фактичні 

постійні ЗВВ 

Фактичний випуск × 

бюджетну ставку ЗВВ 

Розподілені постійні ЗВВ : Бюджетна 

сума постійних ЗВВ, що ґрунтується 

на нормативних годинах для 

фактичного випуску 

226 грн 12×18,4 = 220,8 грн (238 × 0,05) × 18,4 = 218,96 грн 

Відхилення за використанням Відхилення за ефективністю 

5,2 негативне 1,84 негативне 

 

7,04 грн загальне негативне відхилення (від гнучкого бюджету) 
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подання на розгляд даних керівникам відповідних фінансових служб. При цьому, 

відхилення на які необхідно впливати мають бути суттєвими, мати системний 

характер, їх усунення має сприяти підвищенню ефективності бізнес-процесів. 

Отже, використання системи бюджетування дає можливість планово 

сформулювати можливі рівні витрат та обґрунтувати обмежуючі чинники, які 

визначають величину та структуру витрат, що впливає на формування прибутку. 
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ВИСНОВКИ 

 

У монографії набуло теоретичного узагальнення та нового вирішення 

наукове завдання, яке полягає в обґрунтуванні теоретико-методичних положень 

та розробці практичного інструментарію для управління витратами операційної 

діяльності підприємств ресторанного господарства. 

На основі систематизації класичних та сучасних підходів встановлено 

сутнісні характеристики понять витрати та витрати операційної діяльності в 

підприємствах ресторанного господарства. Витрати операційної діяльності 

визначено в розрізі таких господарських процесів: виробництво, обслуговування 

(організація споживання) та реалізація продукції. Шляхом узагальнення 

змістовних ознак, управління витратами операційної діяльності сформульовано як 

діяльність, що спрямована на регулювання процесів формування витрат з метою 

оптимізації їх рівня для забезпечення очікуваних показників прибутковості й 

ефективності використання ресурсів під час здійснення виробничо-торговельної 

діяльності підприємств ресторанного господарства. 

Теоретично обґрунтовано й систематизовано класифікаційні ознаки 

групування витрат за основними напрямами управління витратами, враховуючи 

виконувані ними функції. Запропонована класифікація побудована за підходом, 

який передбачає відповідність витрат цілям, що виходять із поняття функцій 

управління й відповідають його завданням. Конкретизовано існуючі й уведено 

нові ознаки, що дозволяє групувати витрати за видами процесів (центрами 

відповідальності) поточної діяльності з метою визначення рівня витратомісткості. 

Подана класифікація є основою для формування інформаційного забезпечення 

управління витратами, оскільки обрані ознаки дозволяють групувати витрати у 

розрізі видів діяльності та господарських процесів. 

З метою забезпечення ефективного формування витрат підприємств 

ресторанного господарства обґрунтовано теоретико-методичні положення 

моделювання системи управління ними на основі системного підходу. Базуючись 

на цьому, сформовано модель системи управління витратами, яка враховує 

визначені напрями інформаційних потоків між елементами організаційної 

структури управління витратами на всіх етапах, уможливлюючи дієвий вплив на 

використання ресурсів. Систему управління витратами визначено як сукупність 

прийомів і способів, інструментів й важелів впливу на формування витрат, що 

забезпечують досягнення максимальної ефективності діяльності за умов 

постійного дієвого контролю відповідно до обраної стратегії підприємства. 

Організаційні підходи до обліку витрат підприємств ресторанного 

господарства удосконалено шляхом розробки моделі обліку витрат операційної 
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діяльності для ведення фінансового обліку та запропонованих елементів 

управлінського обліку на підставі аналізу діючої практики. Рекомендовано облік 

витрат організовувати через застосування рахунку 23 «Виробництво» за 

відповідними аналітичними розрізами, на якому акумулювати витрати на 

виготовлення страви, що забезпечує визначення її виробничої собівартості. 

Удосконалено організаційно-методичні прийоми калькулювання собівартості 

продукції шляхом проведенням процедури розподілу загальновиробничих витрат 

використовуючи для розрахунку собівартості продукції власного виробництва 

принципів методів – «дирет-костінг» та «стандарт-кост» з елементами методу 

обліку й розподілу непрямих (накладних) витрат – «АВС» (за функціями). 

Узагальнено технологію формування прибутку та розрахунку 

рентабельності продажу продукції власного виробництва й купівельних товарів 

підприємств ресторанного господарства за допомогою розширення аналітичних 

рахунків в системі обліку доходів та витрат й моделюванням факторних 

залежностей показників рентабельності. 

Аналіз стану і тенденцій розвитку основних показників діяльності 

вітчизняних підприємств ресторанного господарства свідчить про зростання 

операційних витрат та кількість підприємств зі збитковою діяльністю. На підставі 

аналізу визначених коефіцієнтів координації встановлено випередження темпів 

приросту витрат над темпами приросту обороту, що негативно характеризує дану 

тенденцію у розвитку досліджуваних підприємств. За даними регресійного 

аналізу визначено рівень впливу обраних макро- та мікро- показників, які 

визначають розвиток підприємств галузі на такі результативні показники: 

кількість підприємств, оборот ресторанного господарства, темп росту обороту 

ресторанного господарства, посадкові місця, рівень операційних витрат шляхом 

побудови регресійних моделей. 

Для управління витратами операційної діяльності досліджено їх 

функціональні й стохастичні залежності від чинників, ідентифікованих для 

підприємств ресторанного господарства. Розроблено економіко-математичні 

моделі, які використано для оцінки впливу чинників мікросередовища на рівень 

витрат операційної діяльності та витрат на гривню продукції власного 

виробництва. Визначено можливі резерви за обраними чинниками й прогнозні 

значення результативних показників. Отримані моделі дозволяють з різним 

ступенем деталізації досліджувати зв’язки й обґрунтовувати пропозиції щодо 

усунення негативних тенденцій та досягнення очікуваних параметрів розвитку. 

Апробація запропонованих моделей підтвердила їх значущість для застосування 

під час прийняття рішень щодо управління витратами підприємств галузі. 

Спираючись на необхідність оцінки ефективності використаних 
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підприємством ресурсів, визначено теоретико-методичні засади формування 

інформаційно-аналітичного забезпечення управління витратами операційної 

діяльності підприємств ресторанного господарства, застосовуючи комплексний 

підхід. Розроблено структурно-логічну модель аналітичного управління 

витратами, за якою здійснюються аналітичні дослідження витрат операційної 

діяльності й обґрунтовано її основні елементи: ціль; формування інформаційних 

потоків; аналітичні методи й інструменти; система і аналіз чинників; звітність про 

отримані результати. Уточнено змістовність та доцільність обраних елементів 

моделі для застосування найбільш дієвих інструментів аналізу з метою 

комплексної оцінки витратності діяльності досліджуваних підприємств. 

З огляду на доцільність обґрунтування управлінських рішень удосконалено 

науково-методичний підхід до формування стратегії управління витратами, який 

базується на структурному, процесному та функціональному підходах до 

управління. Розроблено структурно-логічну схему формування стратегії 

управління витратами підприємства ресторанного господарства. Запропоновано 

варіанти базових стратегій залежно від можливих стратегічних цілей на підставі 

заданих критеріїв відповідно до мети. Виходячи із положень концепції ланцюга 

формування цінностей, побудовано вартісний ланцюг виготовлення продукції 

власного виробництва, що дозволяє передбачати вплив господарських процесів і 

функцій на оптимізацію витрат за центрами їх виникнення. На підставі SWOT-

аналізу сформовано матрицю стратегій щодо управління витратами, яка дозволяє 

обрати найбільш оптимальний сценарій формування стратегії, враховуючи вплив 

чинників зовнішнього та внутрішнього середовища. 

З метою запровадження дієвих інструментів управління, обґрунтовано 

доцільність використання бюджетування витрат операційної діяльності. 

Запропоновано організаційні аспекти впровадження бюджетування на 

підприємстві ресторанного господарства: регламентування процесу 

бюджетування та розробка бюджетної структури. Удосконалено методичні 

положення бюджетування витрат операційної діяльності на основі процесної 

моделі діяльності підприємства, яка враховує рух ресурсних потоків з метою їх 

ефективного управління в розрізі місць виникнення та центрів відповідальності. 

Для формування інформаційного забезпечення в системі управління витратами, 

щодо визначення ефективності використання ресурсів, рекомендовано складання 

певних видів бюджетів й запропоновано їх структуру, яка обумовлена 

взаємозв’язком бюджетних показників через автоматизовану систему обробки 

інформації. Враховуючи необхідність контролю виконання бюджетів, 

використано методичний підхід до аналізу відхилень щодо їх виконання, за якого 

можливо виявляти резерви для оптимізації ресурсів. 
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Додаток А – Узагальнений перелік послуг закладів ресторанного господарства 

№ 

з.п. 

Вид послуги Зміст послуги 

1 послуги з 

виготовлення 

кулінарної 

продукції та 

кондитерських 

виробів 

- виготовлення кулінарної продукції та кондитерських 

виробів на замовлення споживачів, у тому числі у 

складному виконанні та з додатковим оформленням; 

- виготовлення страв з сировини замовника; 

- послуга кухаря, кондитера з виготовлення страв, 

кулінарних і кондитерських виробів поза закладу 

2 послуги з 

реалізації 

продукції 

- реалізацію кулінарних та кондитерських виробів у залі 

закладу ресторанного господарства; 

- реалізацію кулінарних та кондитерських виробів за 

межами закладу ресторанного господарства; 

- відпуск обідів додому; 

- комплектування наборів кулінарної продукції в дорогу; 

- реалізація кулінарної продукції і кондитерських виробів 

через розносну та дрібно роздрібну мережу 

3 послуги 

організації 

обслуговування 

споживачів 

(реалізація 

продукції та 

організація її 

споживання) 

організацію обслуговування банкетів, фуршетів, як у 

власних залах так і виїзних; 

- організацію обслуговування учасників конференцій, 

семінарів, нарад, культурно-масових заходів тощо; 

- послуги офіціанта (бармена) з обслуговування поза 

закладу; 

- доставку кулінарної продукції та кондитерських виробів 

на замовлення споживачів, у тому числі в бенкетному 

виконанні; 

- доставку кулінарної продукції, кондитерських виробів і 

обслуговування споживачів на робочих місцях і вдома; 

- бронювання місць у залі закладу ресторанного 

господарства 

4 послуги з 

організації 

дозвілля 

- організацію музичного обслуговування; 

- організацію проведення концертів, шоу-програм, мастер-

класів; 

- забезпечення газетами, журналами, книгами, Wi-Fi, 

більярдом тощо 

5 інші послуги продаж фірмових значків, квітів, сувенірів; пакування 

страв та виробів після обслуговування споживачів або 

куплених для споживання за межами закладу; надання 

споживачам різного виду зв’язку; виклик таксі на 

замовлення; паркування транспорту споживачів тощо 
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Додаток Б – Характеристика концепцій управління витратами 

№ 

з.п. 
Назва концепції Зміст концепції 

Автори, які розглядали 

концепцію 

1 Стратегія зменшення витрат  Підвищення виробітку і якості праці (сьогодні підлягає підпадає критиці). Л. Нападовська,  

О. Крушельницька, 

А. Череп, І. Давидович 

2 Конкурентних переваг Портера  Створення певних цінностей клієнтам, кінцева з яких визначається ціною споживача. Л. Нападовська, 

О. Крушельницька, 

А. Череп, І. Давидович 

3 Затратоутворювальних чинників  Теоретичною основою є структурні чинники. ефект оптимізації забезпечується в результаті ефективного 

використання внутрішньогосподарських ресурсів і підвищення їх оборотності. 

Л.Нападовська, 

О. Котеленець, А. Курамшина 

4 Доданої вартості  Дослідження складових витратна всіх стадіях доданої вартості. Головним є максимізація різниці між 

закупівлею та реалізацією. 

Л. Нападовська, А. Курамшина, 

І. Федірець 

5 Ланцюга цінностей  базується на необхідності виходу за межі підприємництва з метою ефективного управління витратами і 

переносить акцент в аналізі витрат на процеси, що відбуваються за межами підприємства 

Л. Нападовська, 

О. Котеленець, А. Курамшина 

6 Трансакційних витрат Основою є те, що існує два види витрат: виробничі та трансакційні. Останні включають у себе: витрати 

пошуку інформації; витрати ведення переговорів; витрати специфікації і захисту прав власності. 

Л. Нападовська, 

А. Курамшина, І. Федірець 

7 АВС Непрямі накладні витрати приписуються до продукту у міру їх появи в процесі реалізації відповідного бізнес-

процесу. Формалізує облік і аналіз витрат за видами діяльності у частині розподілу накладних витрат на конкретні 

товари, роботи, послуги. В основі концепції лежить економічний розрахунок реальної собівартості. 

О. Кравченко, 

І. Федірець 

А. Чандлер 

8 Стратегічного позиціонування ідея полягає у тому, що до сфери управлінського обліку та аналізу витрат буде додаватися докладна 

інформація про витрати на предмет відповідності стратегії. Відбувається до початку розробки стратегії. 

Л. Нападовська, 

О. Котеленець, І. Давидович 

9 Збалансованих показників  Охоплює зв’язки між монетарними та немонетарними показниками, минулими і майбутніми показниками, 

стратегічним та операційним рівнями управління, внутрішніми і зовнішніми аспектами діяльності підприємства. 

Л. Нападовська, О. Крушельницька, 

А. Череп, І. Давидович 

10 Диференціації  Створення більшої цінності, ніж у конкурентів (пріоритетом є майбутні цінності споживачів)  Л. Нападовська, О. Крушельницька, 

А. Череп, І. Давидович 

11 Альтернативності  Прийняття будь-якого фінансового рішення відбувається у результаті порівняння альтернативних затрат і 

реалізація одного з низ пов’язана з відмовою від інших. 

Л. Нападовська, 

І. Федірець К. Друрі, Дж. Фостер 

12 Життєвого циклу Планові витрати визначають за кожною стадією життєвого циклу продукту – розроблення, виведення на 

ринок, зростання, зрілість і спад 

Л. Нападовська, 

О. Крушельницька 

13 Еталонне співставлення 

(бенчмаркінг) 

Передбачає порівняння стану управління витратами на підприємстві з підприємствами-лідерами для 

подальшого прийняття рішень у сфері управління 

В. Говиндараджана, Ч. Хорнгерн, Р. 

Каплан, К. Друрі, Дж. Фостер 

14 Кайдзен Передбачає не досягнення певної величини витрат, а постійне, безупинне і всеосяжне їхнє зменшення, 

забезпечує цільову собівартість у процесі виробництва 

В. Говиндараджана, Ч. Хорнгерн, Р. 

Каплан, К. Друрі, Дж. Фостер 

15 Цільова калькуляція (таргет-

костінг) 

Зниження (доведення) витрат, для досягнення цільової собівартості. Для збереження необхідного розміру 

прибутку, зниження цін повинне викликати відповідне зниження собівартості виробництва товару. 

В. Говиндараджана, Ч. Хорнгерн, Р. 

Каплан, К. Друрі, Дж. Фостер 

16 Ощадливе виробництво 

(Leanmanufacturing) 

Виробнича філософія компанії, націлена на безперервне усунення всіх видів втрат, підвищення гнучкості, 

запобігання відхиленням від стандартів. Ґрунтується на трьох елементах: специфічних інструментах і методиках, 

системі управління ефективністю і культурі постійного вдосконалення 

О. Кравченко, 

О. Крушельницькою, 

А. Череп, І. Давидович 
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Додаток В – Фрагмент формування інформації про витрати діяльності в 

автоматизованому середовищі за допомогою пакету Microsoft Excel 
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Додаток Д - Групування підприємств ресторанного господарства для 

підтвердження парних залежностей факторів, які обрано для побудови економіко-

математичної моделі 

 

Таблиця Д 1 

 
Групування підприємств ресторанного господарства для підтвердження парної залежності рівня 

витрат операційної діяльності  

та питомої ваги покупних напівфабрикатів в сировинних наборах 
Групи підприємств 

ресторанного господарства за 

питомою вагою продукції 

власного виробництва, % 

Кількість 

підприємств 

Рівень витрат 

операційної діяльності, 

% 

Питома вага покупних 

напівфабрикатів в 

сировинних наборах, тис. 

грн 

8,95-12,54 10 52,8 11,5 

12,54-13,8 8 53,7 13,63 

13,8-15,42 5 55,54 14 

15,42-16,31 4 57,35 15,85 

16,31-17,9 4 58,3 17 

17,9-20 4 58,5 18,3 

 

 

 
Рис. Д 1. Залежність рівня витрат операційної діяльності від питомої ваги покупних 

напівфабрикатів в сировинних наборах 

 

 

Таблиця Д 2 
 

Групування підприємств ресторанного господарства для підтвердження парної залежності рівня 

витрат операційної діяльності  

та питомої ваги постійних витрат у товарообороті 
Групи підприємств 

ресторанного господарства за 

товарооборотом, грн 

Кількість 

підприємств 

Рівень витрат 

операційної діяльності, 

% 

Питома вага постійних 

витрат у товарообороті, грн 

50,2-53,76 18 53,54 52,78 

53,76-54,62 11 52,91 54,44 

54,62-55,8 3 57,51 55 

55,8-57,9 3 58 56,6 
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Рис. Д 2. Залежність рівня витрат операційної діяльності від питомої ваги постійних витрат у 

товарообороті 
 

Таблиця Д 3 
 

Групування підприємств ресторанного господарства для підтвердження парної залежності рівня 

витрат операційної діяльності  

та вартості середньорічних товарних запасів 
Групи підприємств 

ресторанного господарства за 

товарооборотом на 1 місце 

зала, тис грн 

Кількість 

підприємств 

Рівень витрат 

операційної діяльності, 

% 

Вартість середньорічних 

товарних запасів, тис грн 

7,73-8,67 1 58,31 100,1 

8,67-9,61 6 55,7 96,5 

9,61-10,56 11 53,89 94,9 

10,56-11,5 5 53,1 92,4 

11,5-12,44 6 53,03 90,2 

12,44-13,38 6 53,3 88,2 

 

 

 
Рис. Д 3. Залежність рівня витрат операційної діяльності від вартості середньорічних товарних запасів 
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Таблиця Д 4 
 

Групування підприємств ресторанного господарства для підтвердження парної залежності рівня 

витрат операційної діяльності та капіталовіддачею 
Групи підприємств 

ресторанного господарства за 

капіталовіддачею, тис грн 

Кількість 

підприємств 

Рівень витрат 

операційної діяльності, 

% 

Капіталовіддача в 

середньому на одне 

підприємство, тис грн 

18,3-21,5 6 58,62 21,33 

21,5-24,7 2 55,39 24,57 

24,7-27,9 9 56,6 26,78 

27,9-31,1 11 53,98 29,38 

31,1-34,3 4 52,5 32,12 

34,3-37,49 3 52,47 36,4 

 

 
Рис. Д 4. Залежність рівня витрат операційної діяльності від капіталовіддачі 

 

Таблиця Д 5 
 

Групування підприємств ресторанного господарства для підтвердження парної залежності рівня 

витрат операційної діяльності та кількості асортиментних позицій у меню 
Групи підприємств 

ресторанного господарства за 

середньоденною вартістю 

одного чеку, тис грн 

Кількість 

підприємств 

Рівень витрат 

операційної діяльності, 

% 

Кількість асортиментних 

позицій у меню 

85,4-92 7 58,18 86,2 

75,1-85,4 10 56,21 76,8 

69,2-75,1 3 54,36 70,4 

65-69,2 7 53,97  68,9 

62,4-65 5 52,95 64,8 

57,2-62,4 3 52,67 60,6 

 

 
 Рис. Д 5. Залежність рівня витрат операційної діяльності від кількості асортиментних 

позицій у меню 
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Таблиця Д 6 

 

Групування підприємств ресторанного господарства для підтвердження парної 

залежності рівня витрат операційної діяльності  

та продуктивності праці працівників виробництва 

 

Групи підприємств 

ресторанного 

господарства за 

продуктивністю 

праці працівників, 

тис грн 

Кількість 

підприємств 

Рівень витрат 

операційної 

діяльності, % 

Продуктивність 

праці працівників 

виробництва в 

середньому на одне 

підприємство, тис 

грн 

136,09-142,61 13 54,46 138,33 

172,61-265 9 52,47 188,3 

159,18-172,61 8 53,13 162,27 

142,13-159,18 2 53,8 154,8 

122,18-136,09 2 58,1 129,65 

265 1 51,85 265 

 

 

 
Рис. Д 6. Залежність рівня витрат операційної діяльності від  

продуктивності праці працівників виробництва 
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Додаток Е – Вихідні данні та статичні характеристики залежності рівня витрат операційної 

діяльності від вартості середньорічних товарних запасів, продуктивності праці працівників 

виробництва, капіталовіддачі, питомою вагою покупних напівфабрикатів в сировинних 

наборах, кількістю асортиментних позицій у меню та питомою вагою постійних витрат в 

товарообороті 

№  

З/П У Х5 Х7 X6 Х10 Х11 

 

Х9 

№  

З/П У Х5 Х7 X6 Х10 Х11 

 

Х9 

1 53,8 313,07 52,95 38,30 20,20 76,00 52,30 18 57,45 143,99 117,03 20,32 10,00 62,00 54,50 

2 52,99 239,30 53,05 38,38 18,18 92,00 51,80 19 53,89 192,19 93,20 21,67 14,00 81,00 52,50 

3 58,97 145,06 110,55 21,63 8,12 62,50 55,35 20 56,79 152,67 87,60 27,06 10,00 71,00 55,20 

4 53,43 181,31 67,35 29,65 15,38 83,00 53,20 21 52,44 206,38 61,10 32,07 16,00 63,00 53,60 

5 52,48 262,03 56,05 34,97 18,50 91,50 52,10 22 58,15 143,35 103,30 22,98 8,06 68,00 55,85 

6 54,46 199,06 75,40 26,42 14,50 85,00 53,20 23 51,96 224,43 60,40 33,53 12,08 57,50 51,20 

7 55,99 157,79 83,95 28,21 11,28 72,00 55,60 24 52,54 216,43 62,10 31,44 16,15 87,00 55,10 

8 59,74 140,34 111,20 21,46 10,00 55,00 58,00 25 53,95 165,16 70,50 28,12 12,50 77,00 50,20 

9 59,17 127,28 117,80 20,06 7,50 59,00 55,30 26 54,59 165,84 73,95 26,95 12,50 76,00 51,20 

10 54,99 157,92 92,40 25,92 12,09 75,00 52,30 27 52,72 196,08 64,30 30,50 16,50 85,00 52,60 

11 54,94 164,24 53,95 36,54 18,00 74,50 51,90 28 52,63 208,17 56,10 35,31 12,00 92,00 54,70 

12 51,23 280,05 56,40 34,87 20,00 91,50 51,30 29 53,45 188,62 67,70 29,22 15,00 83,00 54,30 

13 60,82 125,22 128,35 18,50 11,00 55,00 56,95 30 57,04 148,51 84,95 27,17 12,00 72,00 51,90 

14 57,87 153,06 90,35 26,25 12,00 67,00 55,70 31 55,77 144,78 73,88 27,28 12,08 85,50 55,20 

15 52,95 216,27 65,70 29,86 15,00 86,00 53,40 32 54,16 181,92 70,65 28,42 15,23 81,50 54,80 

16 54,39 163,84 67,15 29,29 13,00 79,00 55,20 33 57,7 142,26 89,35 25,50 9,00 76,50 57,90 

17 58,12 139,62 107,33 22,15 8,50 68,00 55,00 34 57,79 143,94 91,30 25,23 9,00 68,00 57,10 

        35 53,75 165,48 80,55 24,68 20,50 93,00 56,60 

 

Регрессионная статистика        

Множественный 

R 0,95122        

R-квадрат 0,935515        

Нормированный 

R-квадрат 0,921697        

Стандартная 

ошибка 0,839943        

Наблюдения 35        

         

Дисперсионный анализ        

  df SS MS F 

Значимост

ь F    

Регрессия 6 204,7375 33,17291 

46,9616

7 2,28E-15    

Остаток 28 14,11252 0,504019      

Итого 34 218,85          

         

  

Коэффициент

ы 

Стандартная 

ошибка 

t-

статистик

а 

P-

Значени

е 

Нижние 

95% 

Верхни

е 95% 

Нижние 

95,0% 

Верхние 

95,0% 

Y-пересечение 28,25309 3,959782 9,746267 

1,69E-

10 30,48185 46,704 30,481 46,704 

Переменная X 7 0,142896 0,269917 2,40776 0,022 0,096996 1,2027 0,0969 1,2027 

Переменная X 5 -0,0194 0,034519 0,764726 0,450 -0,04431 0,0971 -0,0443 0,0971 

Переменная X 6 0,351888 0,043825 1,640341 0,1121 -0,01788 0,1616 -0,0178 0,1616 

Переменная X 10 -0,01313 0,042488 0,050225 0,9603 -0,0849 0,0891 -0,0849 0,0891 

Переменная X 11 -0,01584 0,013131 1,564493 0,1289 -0,00635 0,0474 -0,0063 0,0474 

Переменная X 9 0,197196 0,128183 -0,33698 0,7386 -0,30577 0,2193 -0,3057 0,2193 
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Додаток Ж – Статичні характеристики залежності витрат на гривню продукції від 

питомої ваги продукції власного виробництва (
1x ) у загальній сумі товарообороту 

та питомої ваги напівфабрикатів у сировинному наборі ( 7x ) 

 

Regression Statistics       

Multiple R 0,711211       

R Square 0,695914       

Adjusted R Square 0,899429       

Standard Error 0,804367       

Observations 35       

        

ANOVA        

  df SS MS F 

Significance 

F   

Regression 7 201,2641 28,75202 76,67 3,42E-13   

Residual 27 17,46916 0,647006     

Total 34 218,7333         

        

  Coefficients 

Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% 

Upper 

95% 

Lower 

95,0% 

Y 0,347679 5,677753 8,451206 4,6E-09 36,33407 59,63365 36,33407 

X 1 0,00227852 0,007547 2,626873 0,01403 0,00434 0,035312 0,00434 

X 7 -0,00180259 0,151301 -0,57764 0,568294 -0,39784 0,223046 -0,39784 
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Додаток К – Матриця стандартизованих коефіцієнтів (Xij) та результатів порівнювальної рейтингової оцінки діяльності 

досліджуваних підприємств ресторанного господарства м. Харкова за 2012-2013 рр. 

Таблиця К 1 
 

Матриця стандартизованих коефіцієнтів (Xij) та результатів порівнювальної рейтингової оцінки діяльності за першою 

групою досліджуваних підприємств ресторанного господарства м. Харкова за 2012-2013 рр. 
№ 

з/п У Х2 Х1 Х3 Х5 Х8 Х4 Х9 Х10 Х7 Х11 Сума Ранг 

12 1 0,94977 0,685964 0,909472 0,940626 0,9216 0,80015 0,951814 0,968002 0,957575 0,869504 9,954476 22 

23 0,972099 0,88497 0,728252 0,763338 0,789913 0,8464 0,514029 0,347237 0,38227 0,961319 0,89446 8,084285 20 

21 0,954384 0,952107 0,682944 0,715782 0,720393 0,8464 0,434686 0,609161 0,458897 0,877158 0,911062 8,162975 17 

5 0,95293 1,021957 0,684957 0,908047 0,888592 0,896178 0,700591 0,814396 0,968002 0,928393 0,912453 9,676495 21 

24 0,950755 1 0,677258 0,640718 0,713617 0,798044 0,477968 0,620637 0,87513 0,83005 0,91454 8,498717 6 

28 
0,947506 0,806657 0,695064 0,771194 0,428817 0,557511 0,442198 0,342653 0,97861 0,842234 0,917676 7,730121 14 

27 0,944274 0,971808 0,6863 0,762032 0,648478 0,7744 0,392304 0,647829 0,835357 0,910827 0,920817 8,494426 15 

15 0,936088 0,926865 0,676257 0,708214 0,714519 0,798044 0,477332 0,535396 0,855128 0,883741 0,928869 8,440453 16 

2 0,934676 0,996409 0,737975 0,81647 0,517525 0,947378 0,58421 0,786466 0,97861 0,939178 0,930273 9,16917 19 

4 0,919345 0,985753 0,710022 0,743874 0,681539 0,822044 0,335376 0,562866 0,796508 0,890398 0,945786 8,393512 23 

29 0,918657 0,946446 0,697772 0,734877 0,654075 0,751111 0,363098 0,535396 0,796508 0,854688 0,946495 8,199122 2 

35 0,908431 0,807962 0,703884 0,933867 0,571034 0,7056 0,279494 1 1 0,786637 0,957149 8,654059 3 

1 0,906743 0,909445 0,733453 0,915183 1 1 1 0,011517 0,667823 0,921306 0,958931 9,0244 11 

19 0,903717 0,830655 0,723414 0,557466 0,612894 0,751111 0,3769 0,466389 0,758585 0,9143 0,962142 7,857573 18 

25 0,901708 0,880491 0,701164 0,929538 0,573052 0,598044 0,278361 0,371802 0,685513 1 0,964285 7,883958 10 

32 0,894729 0,775014 0,714815 0,672204 0,607477 0,7744 0,337689 0,55194 0,767979 0,839163 0,971807 7,907216 8 

16 0,887178 0,810584 0,690001 0,484158 0,609141 0,728178 0,273849 0,402142 0,721586 0,827045 0,980078 7,41394 7 

6 0,884898 0,88497 0,707291 0,741298 0,651919 0,822044 0,404303 0,500297 0,835357 0,890398 0,982603 8,305378 5 

26 0,880689 0,815864 0,70695 1 0,586456 0,661511 0,28063 0,371802 0,667823 0,961319 0,987299 7,920344 12 

11 0,869504 0,659562 0,693375 0,410251 0,358274 
0,683378 

0,275295 0,77097 0,641722 0,935562 1 7,297891 
13 

2
6
6
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10 0,867923 0,722565 1,001623 0,449441 0,566207 0,661511 0,254466 0,347812 0,650364 0,921306 1,001821 7,44504 9 

31 0,843815 0,768909 0,724794 0,427665 0,548682 0,64 0,213846 0,347237 0,845213 0,827045 1,030443 7,217651 4 

7 0,837197 0,760483 1 0,43355 0,545525 0,64 1 0,302768 0,599376 0,815188 1,038589 7,972677 1 

 

Таблиця К 2 
 

Матриця стандартизованих коефіцієнтів (Xij) та результатів порівнювальної рейтингової оцінки діяльності за другою 

групою досліджуваних підприємств ресторанного господарства м. Харкова за 2012-2013 рр. 

№ 

з/п У Х2 Х1 Х3 Х5 Х8 Х4 Х9 Х10 Х7 Х11 Сума Ранг 

20 1 1 0,980979 0,868518 0,994886 0,834011 0,994989 0,694444 0,861378 0,884009 0,444444 9,557658 12 

30 0,991253 0,830409 0,93063 0,882898 1 0,862043 0,941308 1 0,885813 1 0,684899 10,00925 10 

18 0,977155 0,870393 0,990166 0,876721 0,955159 0,806442 0,88498 0,694444 0,656841 0,906863 0,64 9,259167 11 

33 0,968706 0,898676 0,910171 0,86443 0,909951 0,779337 0,863868 0,5625 1 0,803485 0,444444 9,005569 5 

34 0,965691 0,885652 0,931795 0,796424 0,826809 0,752695 0,88439 0,5625 0,790123 0,826157 0,49827 8,720507 8 

14 0,963023 0,828074 0,986566 0,872614 0,923961 0,862043 1 1 0,767055 0,868209 0,49827 9,569816 7 

17 0,954756 0,715296 0,989766 0,876721 0,771879 1 0,832106 0,501736 0,790123 0,89045 0,49827 8,821102 9 

22 0,953771 0,746182 0,98058 1 0,808947 0,752695 0,877327 0,451136 0,790123 0,863552 0,49827 8,722584 4 

3 0,927431 0,960994 0,989366 0,765385 0,667681 0,726516 0,898007 0,457878 0,667478 0,879224 1 8,93996 3 

9 0,921172 0,765477 0,973024 0,729327 0,596748 0,726516 0,691573 0,390625 0,594814 0,880814 0,852071 8,122162 1 

8 0,903677 0,72665 1 0,727454 0,524485 0,726516 0,840709 0,694444 0,516895 0,800716 1 8,461547 6 

13 0,871868 0,801923 0,989366 0,719983 0,448028 0,700801 0,669328 0,840278 0,516895 0,830515 0,444444 7,833429 2 

 

 

Продовження табл. К 1                  

2
6
7
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Наукове видання 
 

 

 

 

 

 

ЧУМАК Оксана Володимирівна 

АНДРЮЩЕНКО Ірина Сергіївна 
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