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ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО 

БІЗНЕСУ  

 

Сфера ресторанного господарства в економіці будь-якої держави виконує 

важливі соціальні та економічні функції, адже з одного боку - сприяє задоволенню 

потреб населення в харчуванні, відпочинку та дозвіллі, а з іншого – спрямована на 

економічне зростання в цілому [1]. Актуальність дослідження розвитку 

ресторанного бізнесу в Україні в нових умовах господарювання пов’язана з 

особливістю ресторанного господарства як складової сфери гостинності, високою 

його ризикованістю і водночас соціальністю, пов’язаною з задоволенням життєвих 

потреб населення у послугах з організації харчування, відпочинку та дозвілля [2]. 

Актуальність дослідження проблеми пояснюється також і тим, що рівень розвитку 

ресторанного бізнесу в економіці будь-якої країни виступає одним із індикаторів 

якості життя населення у державі в цілому. Головні особливості, які притаманні 

підприємствам ресторанного бізнесу представлені на рис. 1. 

 

1. Поєднання функцій виробництва, реалізації, і 

організації вживання готової продукції 

2. Виготовлення продукції, яка має обмежені строки 

реалізації 

3. Асортимент продукції залежить від попиту й 

особливостей контингенту, який обслуговується, його 

купівельної спроможності 

4. Попит на продукцію підприємств ресторанного 

господарства значно змінюється залежно від годин доби, 

днів тижня та пори року 

Рисунок 1 – Особливості ресторанного бізнесу 

Одним з важливіших питань сучасного підприємства ресторанного бізнесу є 

забезпечення максимально можливого обсягу та рівню доходу від реалізації 

продукції (послуг), що дозволить йому розвиватися та успішно функціонувати на 

конкурентному ринку. Стійкий ріст прибутковості забезпечується в умовах, коли 
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підприємство, реалізуючи свої інтереси, реалізує й інтереси суспільства [3].

 Метою  роботи є побудова моделі прогнозування прибутковості 

підприємства в залежності від наступних факторів: У - залежна змінна, що 

характеризує чистий прибуток підприємства;  Х1 –  чистий дохід організації; Х2 – 

інші операційні доходи комплексу; Х3 – собівартість продукції;  Х4 – 

адміністративні витрати; Х5 –витрати на збут; Х6 – інші операційні витрати. Для 

еліминування ефекту мультиколінеарності використано алгоритм покрокового 

виключення змінних. Результат побудови багатофакторної регресійної моделі, її 

адекватність та статистична значущість наведена на рис. 2. 

 

Рисунок 2 – Результат моделювання за допомогою покрокового виключення 

даних 

Проведений аналіз довів, що для аналізу прибутку ефективним є 

побудова регресійної моделі, адже вона дозволяє провести не тільки оцінку 

ступеня впливу факторних ознак на результат, а й найбільш ефективно 

спрогнозувати розмір прибутку на короткострокову перспективу. Отримані 

дані можуть бути також використані для подальших досліджень, щодо 

управління розвитком підприємств ресторанного бізнесу. 
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