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В статті обґрунтовано важливість проведення статистичного аналізу витрат 
підприємств готельного господарства з метою прийняття управлінських рішень. За 
допомогою статистичних методів проведено аналіз витрат готелів та аналогічних засобів 
розміщення. Визначено фактори, які впливають на зміну витрат підприємств готельного 
типу. Здійснено прогнозування рівня витрат за середнім абсолютним приростом та 
середнім темпом зростання. 
 
The article proves the importance of statistical analysis of the costs of hotel enterprises for the 
purpose of making management decisions. With the help of statistical methods the analysis of the 
costs of hotels and similar accommodation. The factors affecting the change in spending on a hotel 
basis. It forecasts the level of costs at the average absolute growth and medium growth rate. 
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Постановка проблеми. В умовах ринкової конкуренції витрати виступають одним із основних 
інструментів реалізації стратегії діяльності підприємств готельного господарства. Для подальшого ефективного 
розвитку та зростання виробничого потенціалу підприємств сфери послуг, необхідно створити таку систему 
управління, основою якої є формування інформації про витрати підприємства і собівартість наданих послуг. 
Важлива роль у забезпеченні оптимального рівня витрат та собівартості належить статистичному аналізу, 
головна мета якого – виявлення можливості раціональнішого використання виробничих ресурсів зменшення 
витрат і, відповідно, забезпечення зростання прибутку. Статистичний аналіз витрат є важливим інструментом 
управління витратами. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Зміст і методика аналізу оновлюється зі спрямуванням на 
потреби ринкової економіки та управлінські потреби підприємства. Питанням організації та методиці 
проведення аналізу на промисловому підприємстві за сучасних умов функціонування, присвятили свої праці 
українські вчені такі як І.Д.Лазаришина[1], О.П.Мельник[2], Є.В.Мних[3], та ін. Їх праці висвітлюють сутність 
та проведення аналізу за допомогою елементів імітаційного моделювання ринкових ситуацій, моделі 
взаємозв’язку обсяг – витрати – результат, цінових структур, економіко – математичних та статистичних 
методів. Питаннями сутності витрат на виробництво та їх аналізу займається В.А.Дерій[4]. Формування 
собівартості готельних послуг досліджувала В.І.Попович[5]. Стан та розвиток готельного господарства за 
допомогою статистичного аналізу вивчала  С.В. Сєміколенова[6]. Але відсутні наукові дослідження з питань 



статистичного аналізу витрат підприємств готельного господарства для прийняття управлінських рішень. Тому 
дана тема потребує подальшого наукового дослідження. 

Мета дослідження полягає в проведенні аналізу витрат підприємств готельного господарства за 
допомогою статистичних методів з метою подальшого управління ними.  

Основні результати дослідження. Господарська діяльність кожного підприємства під час виробництва 
будь-якого продукту або в процесі виконання робіт або надання послуг пов’язана з понесенням різного роду 
витрат, різноманіття яких обумовлене, перш за все, галузевими особливостями господарської діяльності такого 
підприємства, та, в свою чергу, впливає на порядок формування собівартості готової продукції або відповідних 
робіт чи послуг.  

Витратами  доцільно  називати повністю або частково використані у процесі господарсько-фінансової 
діяльності підприємства запаси, необоротні активи, трудові й інтелектуальні ресурси, а також зменшення 
(погашення) зобов’язань підприємства перед бюджетом, кредиторами й іншими юридичними та фізичними 
особами[4]. 

Для економічного розвитку як окремих суб’єктів господарювання, так і економіки держави в цілому 
необхідно, щоб процес виготовлення продукції чи надання послуг був ефективним, тобто здійснювався при 
оптимальному витрачанні ресурсів, мінімальних витратах та максимальній прибутковості. 

Питання вдосконалення контролю витрат на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг 
повинні розглядатися в тісному зв’язку з методами статистичного аналізу, оскільки без цього неможливе 
прийняття обґрунтованих економічних рішень. Головна мета аналізу полягає у розробці таких рекомендацій та 
досягненні таких аналітичних результатів, які б максимально сприяли прийняттю управлінських рішень. 

На нашу думку, статистичний аналіз витрат підприємств готельного господарства необхідно починати з 
аналізу їх динаміки та структури, спрямованого на виявлення можливостей їх оптимізації та тенденції у 
використанні виробничих ресурсів, що дасть змогу одержати всебічну і достатньо аналітичну інформацію про 
направленість і темпи змін рівня витрат, а також тенденції та результативність діяльності підприємств готельного 
господарства. 

Динаміка витрат підприємств готельного типу відображена в таблиці 1. 
 

Таблиця 1. 
Динаміка витрат готелів та аналогічних засобів розміщення (складено автором за [7],[8],[9],[10]) 

Роки 
Операційні витрати, тис. грн. 

2011 2012 2013 2014 

Готелі та аналогічні засоби  
розміщування, всього 

з них: 
   4 043 211,10    4 475 983,90      4 994 004,60      4 334 237,00   

готелі 3627369,8 3979653,4 4 360 033,70 4 040 607,60 

мотелі 22172,2 22416,3 28 897,70 24 436,20 

хостели - 1443,4 28 404,80 5 071,30 

кемпінги 6092,1 3287,1 3 408,20 2 687,30 

гуртожитки для приїжджих 60539,8 53092,3 58 606,50 51 111,30 

туристські бази, гірські 
притулки, студентські літні 

табори, інші місця для 
тимчасового проживання 

327037,2 416091,4 514 653,70 210 323,30 

 
З таблиці видно, що операційні витрати готельного господарства України з кожним роком збільшуються. 

Зменшення витрат у 2014 році хоч ї є позитивним фактором для галузі, але спричинене економіко - політичною 
ситуацією в країні та фінансовою кризою і пояснюється зменшенням клієнтів, а відповідно номерного фонду та 
житлової площі. У структурі підприємств готельного типу найбільше витрат несуть готелі (93% у 2014 році), так як 
передбачають тривале розміщення клієнта та відповідно мають забезпечити йому комфортне перебування. Найменш 
витратомісткими є  кемпінги -  спеціально оснащені літні табори для автотуристів (0,06%). 

Якщо проаналізувати структурні зрушення в динаміці витрат за видами підприємств готельного типу за 
2013-2014рр. (рисунок 1), то прослідковується зменшення витрат за кожним видом підприємства, але найбільше 
воно помітне в хостелах, туристських базах, гірських притулках, студентських літніх таборах, інших місцях для 
тимчасового проживання. Готелі у 2014 році мають збільшення витрат в порівнянні з 2013 роком майже на 6%. 
 



 
Рисунок 1.-Структурні зрушення в динаміці витрат готелів та аналогічних засобів розміщення 

(побудовано автором за [9],[10]) 
 
Для визначення причини збільшення витрат готелів, необхідно розглянути структуру витрат та її зміну, 

яка продемонстрована на рисунку 2. 
 



 

 
Рисунок 2. Структура витрат готелів у 2013-2014 рр. 

 (побудовано автором за [9],[10]) 
 

Рисунок демонструє значну питому вагу статті витрат "Інші витрати", яка значно збільшилась в 2014 
році, до якої належать сума орендної (лізингової) плати за використання одержаних в оперативну оренду чи 
оперативний лізинг основних засобів; витрати на розрахунково-касове обслуговування, поштово-телеграфні 
послуги та інші послуги, пов’язані з забезпеченням грошових переказів; витрати на придбання послуг сторонніх 
підприємств, зокрема щодо: протипожежну та сторожову охорону; використання послуг телефонії, Інтернет, 
телекомунікацій; маркетингові витрати, зокрема, щодо розміщення рекламної інформації; суми податків та 
зборів, сплачених у зв’язку з провадженням готельної діяльності тощо. 

 Заслуговують на більш детальний аналіз й матеріальні витрати та витрати на заробітну плату. Під час 
аналізу витрат необхідно звернути увагу на енерговитрати, які мають значну питому вагу у складі витрат, так як 
готельне підприємство, не залежно від завантаження номерного фонду, опалюється та освітлюється цілодобово. 
Дослідження складу і змісту кожного елементу витрат, виявлення причин (факторів) їх росту, а також 
визначення шляхів зниження витрат є основними резервами зниження собівартості продукції. 

Для дослідження впливу факторів на зміну величини витрат, доцільним буде застосування індексного  
та кореляційного методу. 

Розмір витрат готелів залежить від кількості обсягу наданих послуг та витрат на 1 – цю послуги 
(собівартості). Тому для визначення приросту (зменшення) загальної величини витрат під впливом факторів, 
складемо двофакторну індексну мультиплікативну модель. 

Індекс витрат обчислюється за формулою: 



                             (1) 
 

де - витрати 2014 року  

- витрати 2013 року
 
 

Відповідно індекси собівартості та обсягу послуг матимуть вигляд:  
 

                 ,                                  (2) 
 
де     - собівартість наданих послуг в 2014 році 

 - собівартість наданих послуг в 2013 році 
 

                                                        (3) 
 

де  - обсяг наданих послуг в 2014 році  

- обсяг наданих послуг в 2013 році 
Звідси мультиплікативна модель витрат:  
 

qz iiWW ⋅⋅= 01  .                                                 (4) 

 
Приріст витрат за рахунок зміни собівартості продукції розрахуємо за формулою:  
 

)1()( 0 −=∆ ziWzW ,                                           (5) 

 
а за рахунок зміни обсягу послуг:  
 

)1()()()( 00101 −⋅⋅=⋅−=∆−−=∆ qzz iiWiWWzWWWqW           (6) 

 
Зрозуміло, що загальний приріст (зменшення) обсягу витрат складається з приростів по кожному 

фактору окремо:  
 

)()(01 qWzWWWW ∆+∆=−=∆ .                   (7) 

 
Але так як витрати є якісним показником, то доцільніше для визначення приростів буде застосування 

формул:  
 

)1()( 0 −⋅⋅=∆ zq iiWzW ;                                        (8) 

 

)1()( 0 −⋅=∆ qiWqW .                                               (9) 

 
Результати індексного аналізу відображені в таблиці 2. 
 

Таблиця 2. 
Факторний аналіз витрат підприємств готельного господарства 

 (розраховано автором за [9],[10]) 

Рік Обсяг витрат, тис.грн. 
Витрати на 1-цю наданих 
послуг (ліжко-день), грн 

Обсяг наданих 
послуг(кількість 

фактично проведених 
ліжко-днів), тис.од 

   2013 
9302572,744 690,5 13472,227 

   2014 
6696984,399 726,1 9223,226 

Розрахунки 



Показники Значення 

 0,72 

 1,05 

 0,68 

 316287,473 

 -2976823,278 
 
За результатами розрахунків витрати підприємств готельного типу у 2014 році порівняно з 2013 роком 

зменшились на 28%. Збільшення собівартості готельних послуг призвело до збільшення витрат на 5% 
(316287,47 тис.грн.), а зменшення кількості наданих послуг сприяло зменшенню витрат на 32%, тобто на 
2976823,28 тис. грн.  

Значну залежність витрат  від обсягу наданих послуг підприємствами готельного господарства 
підтверджує й кореляційний аналіз, результати якого відображені в таблиці 3. 

 
Таблиця 3. 

Кореляційний аналіз витрат підприємств готельного господарства  
(розраховано автором за [7],[8],[9],[10]) 

  
Обсяг витрат, 

грн. 

Витрати на 1-цю 
наданих послуг (ліжко-

день), грн. 

Обсяг наданих 
послуг(кількість 

фактично проведених 
ліжко-днів), од  

Обсяг витрат, грн. 1 -0,024867804  0,936473037  

Витрати на 1-цю наданих послуг (ліжко-
день), грн. 

-0,024867804 1 -0,373874372  

Обсяг наданих послуг(кількість 
фактично проведених ліжко-днів), од  

0,936473037 -0,373874372 1 

Майже на 94% витрати готельних підприємств залежать від величини наданих послуг і на 6% від інших 
факторів. 

За останні чотири роки витрати підприємств готельного господарства мають тенденцію до збільшення. 
Це відображає таблиця 4. 

 
Таблиця 4. 

Динаміка витрат готелів та аналогічних засобів розміщення  
(розраховано автором за [11]) 

Рік 

Операційні 
витрати 

підприємств 
готельного 

господарства, 
тис.грн. 

Абсолютна 
зміна 

(порівняно з 
попереднім 
роком), 
тис.грн. 

Коефіцієнт 
зростання 

(порівняно з 
попереднім 
роком) 

Темп 
зростання 

(порівняно з 
попереднім 
роком), % 

Темп 
приросту 

або 
зниження 
(порівнян

о з 
попередні
м роком), 

% 

Абсолютне 
значення 1% 
приросту або 
зниження, 
тис.грн. 

2011 4 043 211,10  - -  -  -  -  

2012 4 475 983,90 432 772,80 1,107036904 110,7036904 
10,703690

44 
           40 
432,11   

2013 4 994 004,60 518 020,70 1,11573337 111,573337 
11,573336

98 
           44 
759,84   

2014 4 334 237,00 - 659 767,60 0,867888067 86,78880672 
-

13,211193
28 

           49 
940,05   

Середньорічний рівень витрат  за 2011-2014 рр 
      4 461 
859,15   

Середньорічна абсолютна зміна витрат  за 2011-2014 рр. 
           97 
008,63   

Середньорічний темп зростання витрат за 2011-2014 рр. 102,3 

Прогноз рівня операційних витрат підприємств готельного господарства  

  2015 рік 2016 рік 



За середнім 
абсолютним 
приростом, тис. 
грн. 5417796,25 6501355,5 
За середнім темпом 
зростання,тис.грн. 4433924,451 4535904,713 

 
За даними  таблиці витрати готельних підприємств щорічно в середньому збільшуються на 97 008,63  

тис. грн., тобто на 2,3%. В 2014 році економічна та фінансова криза країни призвела до зменшення витрат на 
13%. Надалі витрати мають знову тенденцію до збільшення, тому управлінцям зазначених підприємств 
необхідно постійно моніторити рівень витрат, аналізувати причини їх збільшення, щоб прийняти відповідні 
управлінські рішення, щодо зниження витрат, а відповідно збільшення прибутку. 

Висновки. Витрати підприємств готельного господарства є одним із важливих вартісних показників, 
який повинен аналізуватися, контролюватися та прогнозуватися всіма підприємствами готельного бізнесу 
незалежно від форми власності і господарювання. Статистичний аналіз забезпечує наукове обґрунтування 
рішень, які приймаються по перспективному та поточному використанню ресурсів і зниженню витрат та 
собівартості послуг зазначених підприємств. За результатами дослідження виявлено, що найбільше витрат 
серед підприємств готельної галузі несуть готелі. Вони є матеріало- та зарплатомісткими. Але найбільшу 
величину серед витрат готелів займає стаття "Інші операційні витрати". Тому управлінцям зазначених 
підприємств необхідно більш детальніше проаналізувати виявлені витратні статті з метою пошуку резервів їх 
зниження. 

Витрати підприємств готельної галузі мають тенденцію до зростання, яка не зменшується і за 
результатами прогнозу. Відповідно даними підприємствами витрати мають постійно контролюватись, що 
зручно і ефективно робити, застосовуючи методи статистичного аналізу. 
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