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У статті розглянуто теоретико-мето-
дичні та прикладні аспекти використання 
методів прогнозування в процесі управління 
ризиками готельно-ресторанного бізнесу. 
На підставі узагальнення та системати-
зації існуючих методів економічного прогно-
зування виділено ряд з них, які є найбільш 
придатними в процесі управління ризиками 
готельно-ресторанного бізнесу. Вибір 
конкретного методу прогнозування ризи-
ків готельно-ресторанного бізнесу здій-
снюється відповідно до мети і завдання 
розробки прогнозу, періоду упередження, 
повноти, достовірності та способу пред-
ставлення інформації про економічні 
процеси, відносини та явища, обтяжені 
ризиками. Запропонований набір методів 
прогнозування ризиків готельно-ресторан-
ного бізнесу дозволить підвищити якість 
підготовки та прийняття управлінських 
рішень в процесі управління ними.
ключові слова: методи прогнозування, кла-
сифікація, управління ризиками, готельно-
ресторанний бізнес.

В статье рассмотрены теоретико-мето-
дические и прикладные аспекты использо-
вания методов прогнозирования в процессе 
управления рисками гостинично-ресто-
ранного бизнеса. На основании обобщения 
и систематизации существующих методов 
экономического прогнозирования выделен 
ряд из них, которые являются наиболее под-
ходящими в процессе управления рисками 
гостинично-ресторанного бизнеса. Выбор 
конкретного метода прогнозирования 
рисков гостинично-ресторанного бизнеса 

осуществляется в соответствии с целями 
и задачами разработки прогноза, периода 
прогнозирования, полноты, достоверно-
сти и способа представления информации 
об экономических процессах, отношениях 
и явлениях, обремененных рисками. Пред-
ложенный набор методов прогнозирования 
рисков гостинично-ресторанного бизнеса 
позволит повысить качество подготовки 
и принятия управленческих решений в про-
цессе управления ими.
ключевые слова: методы прогнозирова-
ния, классификация, управление рисками, 
гостиннично-ресторанный бизнес.

The article discusses theoretical, methodologi-
cal, and applied aspects of the use of forecast-
ing methods in the process of risk management 
of hotel and restaurant business. Based on the 
generalization and systematization of existing 
methods of economic forecasting, a number of 
them are identified, which are most suitable in 
the process of managing the risks of the hotel 
and restaurant business. The choice of a specific 
method for forecasting the risks of hotel and res-
taurant business is carried out in accordance with 
the goals and objectives of the development of 
the forecast, the period of forecasting, complete-
ness, reliability, and the way information about 
economic processes, relations and phenomena 
burdened with risks. The proposed set of meth-
ods for forecasting the risks of hotel and restau-
rant business will improve the quality of prepa-
ration and adoption of management decisions in 
the management of them.
Key words: forecasting methods, classification, 
risk management, hotel and restaurant business.

Постановка проблеми. Готельно-ресто-
ранний бізнес є одним із найризикованіших 
видів бізнесу в світі, на успіх якого більше, ніж 
в інших сферах економічної діяльності, вплива-
ють: циклічність попиту споживачів, співвідно-
шення ціни та якості послуг, ландшафт, погодні 
умови, екологічна і політична ситуація, ступінь 
розвитку транспортної та соціальної інфраструк-
тури, місце розташування готельно-ресторанних 
закладів, наявність ресурсних можливостей для 
задоволення потреб в готельно-ресторанних 
послугах тощо. Зниження негативного впливу 
різних видів ризиків на готельно-ресторанний 
бізнес потребує пошуку ефективних механізмів 
управління ними, здатних не тільки мінімізувати 
наслідки їх дії, але й упереджувати їх виник-
нення. Важливою складовою такого механізму 
є прогнозування [1], яке виступає одним із засо-
бів обґрунтування управлінських рішень в про-
цесі управління ризиками.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам розвитку теорії та методології прогно-
зування присвячені праці таких видатних вітчизня-
них і зарубіжних вчених-економістів, як: В. І. Барха-
тов [2], І. В. Бестужев-Лада [3], В. І. Борисевич [4], 
Ф. А. Важинський [5], С. В. Глівенко [6], Б. Є. Гра-
бовецький [7], Г. О. Кандаурова [4], М. М. Кандау-
ров [4], І. Ф. Коломієць [5] та інші. Однак, підвище-
ний інтерес науковців до проблем прогнозування 
протягом останніх років привів до появи значної 
кількості методів, процедур та прийомів про-
гнозування, яких на даний час нараховується 
понад 150. Але на практиці використовується 
лише близько 10–15. Відсутність чіткої системати-
зації методів прогнозування сприяло розширенню 
інструментарію прогностики іноді малоцінними 
та компіляторними методами, більшість з яких 
відрізняються один від одного кількістю прийо-
мів і послідовністю їх здійснення. У зв’язку з цим 
виникають труднощі під час вибору і використання 
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методів прогнозування у процесі управління ризи-
ками готельно-ресторанного бізнесу. Практична 
потреба в вирішенні цих завдань та недостатня 
наявність теоретико-методичного забезпечення 
і практичних рекомендацій з питань використання 
методів прогнозування у процесі управління ризи-
ками готельно-ресторанного бізнесу обумовлюють 
актуальність обраного напряму дослідження.

Постановка завдання. Метою статті є удо-
сконалення теоретико-методичних та приклад-
них аспектів використання методів прогнозування 
у процесі управління ризиками готельно-ресто-
ранного бізнесу.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Прогнозування ризиків готельно-ресторанного біз-
несу передбачає систему наукових доказів, вико-
ристання ряду методів і прийомів [8, 9]. У науковій 
економічній літературі під методом прогнозування 
розуміється прийом, спосіб, за допомогою якого 
на основі аналізу ретроспективних даних, екзоген-
них (зовнішніх) та ендогенних (внутрішніх) зв’язків 
об’єкту прогнозування можна отримати уявлення 
про його можливий стан у майбутньому.

Як зазначають С.А. Саркісян та Є.С. Мінаєв 
[3, с. 132–133], причинами недостатньої пізна-
вальної цінності та непридатності до використання 
більшості з методів прогнозування є порушення 
принципів їх класифікації. Такими ключовими 
принципами побудови класифікації методів про-
гнозування ними називаються: достатня повнота 
охоплення прогностичних методів, єдність кла-
сифікаційної ознаки на кожному рівні розчлено-
вування (при багаторівневій класифікації), не 
пересічність розділів класифікації, відкритість 
класифікаційної схеми (можливість доповне-
ння новими методами). Авторами пропонується 
методи прогнозування класифікувати за такими 
ознаками, як: ступінь формалізації, загальний 
принцип дії, спосіб отримання прогнозної інфор-
мації з подальшим їх розподілом на групи та під-
групи. Так, наприклад, за ступенем формалізації 
методи прогнозування ними розподілено на інтуї-
тивні та формалізовані, які у свою чергу діляться 
на підгрупи [3, с. 132–133].

Запропонована цими авторами класифікація 
є достатньо широкою та включає методи прогно-
зування, які застосовуються в економічних, соці-
альних, суспільно-політичних, науково-технічних 
областях.

Дещо іншу класифікацію методів прогнозу-
вання пропонують В.І. Бархатов, А.О. Горшков, 
Ю.Ш. Капкаєв, М.О. Усачов [2]. В якості найважли-
віших класифікаційних ознак ними пропонуються: 
рівень глибини вирішення проблеми (передба-
чуваний ступінь зміни об’єкту прогнозування за 
період упередження); тип інформації, яка вико-
ристовується при прогнозуванні (інтуїтивна, нао-
чна, блок-схеми, графи, математичні залежності 

між параметрами, статистичні дані про параметри 
і т. п.); характер зовнішніх умов (детерміновані, 
випадкові, невизначені); тип критерію, який вико-
ристовується при прогнозуванні (лінійний або век-
торний); період упередження і реалізації прогнозу 
(оперативний, середньостроковий, короткостроко-
вий, довгостроковий) та ін. [2, с. 28–29].

Проте, наведена класифікація містить у собі 
окремі неточності. Такі класифікаційні ознаки, як: 
«характер зовнішніх умов» та «період уперед-
ження», скоріше можна віднести до класифікацій-
них ознак прогнозів, а не методів прогнозування.

Для прогнозування економічних проце-
сів та явищ А.С. Головачов, М.А. Головачова, 
Н.В. Юрова виокремлюють методи екстраполя-
ції, моделювання та опитування експертів [10]; 
О.Г. Пенькова – методи аналізу, економіко-статис-
тичні, розрахунково-аналітичні, факторного про-
гнозування, економіко-математичні, евристичні, 
мультимодельні [11]; В.В. Ковальов – методи екс-
пертних оцінок; обробки просторових, часових 
та просторово-часових сукупностей; ситуаційного 
аналізу і прогнозування [12, с. 184].

Отже, як свідчить огляд економічної літератури, 
єдиної точки зору до класифікаційної побудови 
методів прогнозування не існує. Кожним автором 
обирається той чи інший склад методів прогнозу-
вання у залежності від визначених цілей, завдань, 
періоду упередження, сфери застосування тощо.

Узагальнення та систематизація існуючих мето-
дів прогнозування дозволили виділити ряд з них, 
які є найбільш придатними для використання 
в процесі управління ризиками готельно-ресто-
ранного бізнесу (див. рис. 1).

Так за ступенем формалізації (спосіб представ-
лення інформації про об’єкт прогнозування) серед 
методів прогнозування виділено інтуїтивні (або 
експертні) та формалізовані (або фактографічні). 
Інтуїтивні (експертні) методи прогнозування, 
засновані, на думках експертів, у сфері управ-
ління ризиками готельно-ресторанного бізнесу 
з метою виявлення основних видів ризиків, дже-
рел їх виникнення, чинників та наслідків їх ймовір-
ного впливу на фінансово-економічні результати 
суб’єктів господарювання готельно-ресторанного 
бізнесу. Як правило, ці методи використовуються 
тоді, коли іншими методами прогнозування немож-
ливо оцінити вплив багатьох факторів ризику на 
майбутній розвиток економічних процесів на явищ.

Серед інтуїтивних методів широке викорис-
тання отримали методи експертних оцінок (індиві-
дуальні та колективні). Методи iндивiдуальних екс-
пертних оцiнок заснованi на використаннi досвіду 
одного експерта, який дає незалежну оцінку пер-
спективам розвитку суб’єкта господарювання 
готельно-ресторанного бізнесу, діяльність якого 
обтяжена ризиками. Методи колективних експерт-
них оцiнок ґрунтуються на спiльнiй думці експертiв 
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i передбачають оцінку ймовірного впливу ризиків 
на економічні результати діяльності суб’єктів гос-
подарювання готельно-ресторанного бізнесу.

Головним недоліком інтуїтивних методів про-
гнозування є необхідність залучення до розробки 
прогнозу висококваліфікованих експертів. Тобто, 
розроблений прогноз буде враховувати лише 
суб’єктивну точку зору того чи іншого експерту. 
Отже, ці методи доцільно використовувати у поєд-
нанні з формалізованими методами для підви-
щення точності прогнозу.

Формалізовані (фактографічні) методи прогно-
зування засновані на фактичному інформаційному 

матеріалі про економічні, техніко-технологічні, 
ресурсні та інші ризики суб’єктів господарювання 
готельно-ресторанного бізнесу, наслідки їх впливу 
у ретроспективному періоді (періоді передісторії). 
Ці методи базуються на попередній формалізації 
статистичної інформації, поданої у вигляді рядів 
динаміки та рядів розподілу. Формалізація ретро-
спективної інформації зазвичай полягає у побу-
дові відповідних математично-статистичних моде-
лей – ковзних і адаптивних середніх, трендових, 
факторних, економетричних рівнянь тощо.

До формалізованих методів належать методи 
прогнозної екстраполяції і методи моделювання. 

1. За ступенем формалізації

1.1 Інтуїтивні
(експертні) методи

Методи прогнозування

- метод «інтерв’ю»;
- аналітичні записки;
- метод сценаріїв і т.д.

1.2 Формалізовані
(фактографічні) методи

- матричні моделі;
- оптимізаційні моделі;
- економіко-статистичні моделі;
- імітаційні моделі;
- моделі прийняття рішень;
- сітьові моделі та ін.

- лінійне програмування;                 - методи оптимізації (симплекс-метод і інші);
- метод міжгалузевого балансу; - кореляційно-регресійний метод та ін.

3. Методи економічного (системного) аналізу

4. Нормативні методи

5. Балансовий метод

6. Програмно-цільовий метод

2. Економіко-математичні методи

1.2.2 Методи моделювання

1.1.1 Методи індивідуальних
         експертних оцінок

- методи ковзної середньої;
- методи експоненціального

згладжування;
- метод підбору функцій (МНК);
- метод гармонійних ваг;
- авторегресія та ін.

1.2.1 Методи прогнозної
        екстраполяції

- метод колективної генерації ідей 
(метод «мозкової атаки», метод 
«635» та інші);

- метод комісій;
- метод «Дельфі»;
- метод «дерева цілей» та ін.

1.1.2 Методи колективних
        експертних оцінок

рис. 1. методи прогнозування, які є найбільш придатними для використання  
у процесі управління ризиками готельно-ресторанного бізнесу

Джерело: складено на підставі узагальнення та систематизації [3, с. 132–239; 4, с. 58; 5; 6; 7; 13; 
14, с. 126; 15; 16; 17, с. 43]
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Методи прогнозної екстраполяцiї базуються на 
припущеннi того, що закономiрнiсть (тенденцiя) 
впливу ризиків на діяльність суб’єктів господарю-
вання готельно-ресторанного бізнесу у майбут-
ньому буде такою ж як і у минулому періоді, тобто 
буде незмiнною протягом певного часу. В реаль-
ності тенденцiя розвитку може змінюватися i тому 
прогнознi результати необхідно розглядати як ймо-
вірнісні. Серед методів прогнозної екстраполяції 
виділяють прості і складні. Групу простих методів 
прогнозування становлять методи, що базуються 
на припущеннi вiдносної стiйкостi в майбутньому 
абсолютних значень рівнів, середнього рiвня 
ряду, середнього абсолютного приросту, серед-
нього темпу зростання. Як правило, їх викорис-
товують на початковому етапi прогнозування для 
визначення тенденцiй змiни показникiв. Складні 
методи прогнозування базуються на визначеннi 
основної тенденції з використанням статистичних 
формул, якi описують тренд. Цi методи доцiльно 
використовувати при розробцi короткострокових 
прогнозів. Серед складних методів прогнозної 
екстраполяції найбільш відомими є: методи ков-
зної середньої, експоненціального згладжування, 
гармонійних ваг, авторегресія, метод найменших 
квадратів тощо. Методи моделювання дозволяють 
досліджувати вплив ризиків на розвиток економіч-
них процесів та явищ в готельно-ресторанному 
бізнесі за допомогою моделі, яка відображає або 
відтворює істотні властивості, структуру досліджу-
ваного об’єкта, взаємозв’язки і відносини між його 
елементами. Найбільш відомими методами моде-
лювання є: матричні, оптимізаційні, економіко-
статистичні, імітаційні, моделі прийняття рішень, 
основані на теорії ігор тощо.

Економiко-математичні методи представ-
ляють собою способи (прийоми) розрахунку 
економiчних показникiв iз застосуванням 
методiв прикладної математики i математичної 
статистики. Цi методи дозволяють пiдвищити 
якiсть прогнозiв, здiйснювати багатоварiантнi 
оптимiзацiйнi розрахунки.

Методи економiчного (системного) аналізу 
дозволяють розчленувати економiчний процес 
або явище на окремі складовi частини, виявити 
їх взаємозв’язок та вплив на одну з них або на 
загальні результати. За допомогою аналiзу роз-
кривається сутнiсть такого процесу, визначаються 
закономiрностi його змiн в прогнозованому перiодi, 
оцiнюються можливостi та шляхи досягнення 
поставлених цiлей. Для реалізації цього методу 
використовується системний пiдхiд.

Сутнiсть нормативного методу полягає 
в технiко-економiчному обґрунтуваннi прогнозів 
з використанням норм i нормативiв, якi дозволя-
ють визначити потребу в різних видах ресурсів.

Балансовий метод використовується для 
ув’язки прогнозної потреби суб’єкта господарю-

вання в різних видах матеріально-технічних, тру-
дових i фiнансових ресурсах, необхідних для ство-
рення та надання готельно-ресторанних послуг. 
За допомогою цього методу реалiзується принцип 
збалансованостi i пропорцiйностi.

Програмно-цільовий метод дозволяє встано-
вити основні цілі прогнозування ризиків готельно-
ресторанного бізнесу, розробити шляхи, способи 
і строки їх реалізації при умові наявності та ефек-
тивного використання необхідних ресурсів. Цей 
метод дає можливість реалізовувати найбільш 
пріоритетні цілі.

висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, на підставі узагальнення та систематиза-
ції існуючих методів економічного прогнозування 
виділено ряд з них, які є найбільш придатними 
у процесі управління ризиками готельно-ресторан-
ного бізнесу. При цьому вибір конкретного методу 
прогнозування ризиків готельно-ресторанного біз-
несу здійснюється відповідно до мети і завдання 
розробки прогнозу, періоду упередження, повноти, 
достовірності та способу представлення інформа-
ції про економічні процеси, відносини та явища, 
обтяжені ризиками. Запропонований набір мето-
дів прогнозування ризиків готельно-ресторанного 
бізнесу дозволить не тільки передбачувати вплив 
ризиків на фінансово-економічні результати діяль-
ності готельно-ресторанних закладів, але й під-
вищить якість підготовки, прийняття та реалізації 
управлінських рішень в процесі управління ними.
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THEORETICAL, METHODICAL, AND APPLIED ASPECTS OF THE USE OF FORECASTING METHODS 
IN THE PROCESS OF RISK MANAGEMENT OF HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS

Hotel and restaurant business is one of the riskiest businesses in the world. Results of the hotel and res-
taurant business are influenced by: the cyclical nature of consumer demand, the ratio of price and quality of 
services, weather conditions, environmental and political situation, the degree of development of transport 
and social infrastructure, location, etc. Reducing the negative impact of various types of risks on the hotel and 
restaurant business requires a search for effective mechanisms for managing them. An important component 
of such a mechanism is forecasting, which is one of the means of substantiating management decisions in the 
process of risk management.

The presence of a significant number of forecasting methods, of which there are more than 150, makes it 
difficult to use them in the risk management process of the hotel and restaurant business. Insufficient avail-
ability of theoretical and methodological support and practical recommendations on the use of forecasting 
methods in the process of risk management of hotel and restaurant business determine the urgency of the 
chosen research direction.

The purpose of the article is to improve the theoretical, methodological, and applied aspects of using fore-
casting methods in the process of risk management of hotel and restaurant business.

Based on the analysis of existing methods of economic forecasting, a number of methods are identified that 
are most suitable for using in the process of managing the risks of the hotel and restaurant business. Such 
methods include: intuitive (or expert) and formalized (or fact graphic) economic and mathematical methods; 
methods of economic (system) analysis; normative methods; balance method; program-target method. These 
methods are divided into subgroups and include a certain set of tools. Each proposed method of forecasting 
the risks of hotel and restaurant business is given a brief description and features of the application.

The choice of a specific method for forecasting the risks of hotel and restaurant business is carried out in 
accordance with the goals and objectives of the development of the forecast, the period of forecasting, com-
pleteness, reliability and the way information about economic processes, relationships, and phenomena that 
are burdened with risks. The proposed set of methods for forecasting the risks of hotel and restaurant busi-
ness will allow not only anticipating the impact of risks on the financial and economic performance of hotel 
and restaurant establishments but also improving the quality of preparation, adoption, and implementation of 
management decisions in the management process.


