
 
 

Лекція 19-20 

Облік у закладах ресторанного господарства 

Заняття буде проведено відповідно до розкладу 27.09.2021 р. о 09.45 за 

допомогою Конференції Zoom 

План 

1. Загальна характеристика закладів ресторанного господарства. 

2. Ціни й націнки на продукти і товари. Калькулювання продажних цін на 

продукцію власного виробництва. 

3. Документальне оформлення надходження та відпускання продуктів, 

товарів і тари на складі (в коморі).  

4. Документальне оформлення операцій кухні, обіднього залу та бару. 

5. Перевірка, приймання та опрацювання звітів матеріально 

відповідальних осіб закладів ресторанного господарства. 

6. Синтетичний та аналітичний облік руху продуктів, тари та готової 

продукції в закладах ресторанного господарства.  

7. Облік торгових націнок, визначення валового доходу в закладах 

ресторанного господарства. 

8. Особливості інвентаризації продуктів, товарів і тари в закладах  

ресторанного господарства.  

Література: 2; 6; 9; 11; 181.-18.4; 18.8-18.9. 

 

1. Загальна характеристика закладів ресторанного господарства. 

Ресторанне господарство - це сфера виробничо-торговельної 

діяльності, в якій виробляють і продають продукцію власного виробництва 

та куповані товари, як правило, призначені для споживання на місці, з 

організацією дозвілля або без нього. 

Заклад ресторанного господарства - це організаційно-структурна 

одиниця у сфері ресторанного господарства, яка здійснює виробничо-

торговельну діяльність: виробляє і (або) доготовляє, продає та організовує 

споживання продукції власного виробництва й закупних товарів, а також 

надає послуги з організації дозвілля споживачів. 

Заклади ресторанного господарства поділяються за типами: ресторан, 

кафе, кафетерій, закусочна, бар, їдальня, буфет, фабрика-заготівельня, 

фабрика-кухня, домова кухня, ресторан за спеціальним замовленням 

(catering).  

В свою чергу, ресторани та бари поділяються також на класи: перший, 

вищий, люкс. 
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Куповані тoвapи - товари, що придбані закладом ресторанного 

господарства на сторона і продані населенню без усякої обробки. 

До купованих товарів відносять товари, які придбані підприємством і 

продаються без кулінарної обробки. 

Реалізація продукції власного виготовлення закладів ресторанного 

господарства складається з роздрібного і оптового продажу. 

Роздрібний продаж продукції власного виготовлення закладів 

ресторанного господарства: 

 продаж готових виробів і напівфабрикатів власного виготовлення 

населенню через обідній зал і буфет, включаючи відпуск обідів додому, а 

також продаж через магазини і напівфабрикатів, палатки, розвозну та 

розносну мережу, яка належить даному закладу ресторанного господарства; 

 продаж за безготівковим розрахунком готових виробів і 

напівфабрикатів власного виготовлення лікарням, профілактичним установам, 

оздоровчим закладам і закладам відпочинку, соціального забезпечення і 

освіти для харчування населення, яке вони обслуговують. 

Основним показником діяльності закладу ресторанного господарства є 

товарооборот - товарооборот ресторанного господарства, який складається 

з роздрібного товарообороту та оптового продажу продукції власного 

виробництва. 

Роздрібний товарооборот ресторанного господарства - це продаж 

безпосередньо населенню купованих товарів і роздрібний продаж продукції 

власного виготовлення. 

Оптовий продаж продукції власного виготовлення закладів 

ресторанного господарства - це продаж готових виробів і напівфабрикатів 

власного виготовлення підприємствам і організаціям роздрібної торгівлі, 

їдальням, ресторанам, буфетам та іншим закладам ресторанного господарства. 

Продукція власного виробництва - це вироблена продукція у вигляді 

перших, других і третіх страв, гарячі, холодні закуски, кулінарні, 

кондитерські та інші вироби. 

З метою збереження власності та виконання планових завдань з 

товарообороту у закладах ресторанного господарства застосовують 

матеріальну відповідальність. Матеріально відповідальними особами є 

завідуючі складами, комірники, експедитори, завідуючі виробництвом, 

кухарі, буфетники, бармени тощо. 
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Завданнях бухгалтерського обліку товарних операцій та 

товарообороту в закладах ресторанного господарства: 

1) встановлення матеріальної відповідальності з метою контролю за 

станом і рухом товарно-матеріальних цінностей; 

2) оперативний контроль за методикою калькулювання цін на власну 

продукцію і куповані товари;  

3) контроль за дотриманням норм закладання сировини і виходом готової 

продукції; 

4) дотримання раціональних шляхів товароруху на підприємстві в цілях 

оптимізації транспортно-заготівельних витрат; 

5) дотримання інших норм організації облікового процесу, які 

затверджені у наказі про облікову політику підприємства. 

Діяльність у сфері ресторанного господарства має свою специфіку, 

оскільки об'єднує і виробничу і торговельну діяльність. У зв'язку з цим 

бухгалтерський облік операцій у закладах ресторанного господарства має 

деякі особливості та є певним симбіозом методологій, що застосовуються у 

промисловості й торгівлі. Елементом виробничої діяльності у сфері 

ресторанного господарства є безпосередньо сам процес приготування 

кулінарної страви, а елементом торгової діяльності - установлення торгової 

націнки, застосування методів визначення фінансових результатів. 

Будь-який виробничий процес потребує складання калькуляції 

собівартості одиниці готової продукції. У закладах ресторанного 

господарства власне собівартість одиниці страви, кулінарного виробу чи 

напою не визначають, визначається їх відпускна вартість. При визначенні 

відпускної вартості враховується тільки вартість продуктів, що становлять 

сировинний набір. Решта витрат, безпосередньо пов'язаних із процесом 

приготування страви чи виробу, включаються до складу витрат основної 

діяльності. 

Винятком є виробничі цехи, які можуть обрати виробничий метод 

калькуляції витрат, передбачений у П(С)БО 16 «Витрати» і застосовуваний 

виробничими підприємствами. 
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          2. Ціни й націнки на продукти і товари. Калькулювання продажних 

цін на продукцію власного виробництва. 

Ціни фіксуються в реєстрі продажних цін відповідно до Інструкції про 

порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання в 

підприємствах роздрібної торгівлі та закладах ресторанного господарства. У 

реєстрі вказується: найменування товару (продукту), ґатунку тощо; 

купівельна ціна (з посиланням на первинний документ); розмір торгової 

націнки; встановлена кінцева продажна ціна. 

Заклади ресторанного господарства можуть встановлювати єдину 

торгову націнку до всієї номенклатури придбаних товарів і продуктів або 

диференційовано в розрізі окремих товарів і товарних груп. При застосуванні 

єдиної торгової націнки для всієї номенклатури придбаних товарів і продуктів 

їх продажна (роздрібна) вартість визначається за такою формулою: 

 

                                Кц  Нт 

  ПЦ= Кц +                      , де 

                100 

 

де   ПЦ – продажна (роздрібна) ціна на продукти чи товари (з ПДВ), грн.; 

КЦ – купівельна ціна на придбані товари та (або) продукти (без ПДВ), 

грн.;  

НТ – торгова націнка закладу, яка включає витрати операційної 

діяльності, транспортно-заготівельні витрати, плановий рівень рентабельності 

до купівельної ціни (операційний прибуток) та ПДВ, %. 

Калькуляційна картка призначається для визначення ціни окремо на 

кожну страву (виріб) кухні. Для більш точного визначення ціни однієї страви 

калькуляція може складатися з розрахунку вартості сировини на 100 порцій. 

Встановлена ціна страви зберігається до зміни сировинного набору страви або 

вартості сировини. При зміні зазначених показників нова ціна обчислюється у 

наступній вільній графі картки. 

У збірниках рецептур страв на продукцію відображаються такі дані: 

 найменування компонентів, необхідних для виготовлення страви 

(сировинний набір); 

 норма вкладення продуктів вагою брутто; 

 норма вкладення продуктів вагою нетто; 

 норма виходу готових виробів в грамах/літрах. 
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1 крок. До карти вносяться назви продуктів, передбачених рецептурою 

страви, виробу. 

Алгоритм складання калькуляційної карти 

2 крок. Визначається кількість сировини і продуктів за нормами брутто (за 

вагою нетто — для напівфабрикатів), наведеними у збірці рецептур, з 

розрахунку на 100 порцій або на 10 кг. 

3 крок. Відображається облікова ціна 1 кг кожного інгредієнта за даними 

бухгалтерського обліку. 

5 крок. Визначається загальна вартість сировинного набору з розрахунку 

на 100 страв (10 кг), яку відображають за рядком «Загальна вартість 

набору продуктів на 100 страв» у графі «Сума». При обліку продуктів 

(сировини) за первісною вартістю до калькуляційної карти перед цим 

рядком є сенс ввести два додаткові рядки: 

 «Загальна вартість продуктів за первісною вартістю», де буде 

зазначена вартість сировинного набору за первісною вартістю; 

 «Націнка», де буде відображена сума націнки, що нараховується 

при передачі продуктів у виробництво. 

При цьому в рядку «Загальна вартість набору продуктів на 100 

страв» потрібно буде зазначити суму цих двох рядків. 

 

6 крок. Визначається ціна продажу однієї страви (кулінарного виробу) 

шляхом ділення загальної вартості сировинного набору на 100 порцій 

(якщо калькулюють 10 кг, то вартість ділять на результат, отриманий так: 

10 кг/вага 1 порції). Цю ціну відображають у графі «Сума» за рядком «Ціна 

продажу однієї страви». 

7 крок. У рядку «Вихід у готовому вигляді однієї страви, 

г» проставляється вихід страви у грамах. Вихід других страв зазначається 

двома значеннями через дріб: вага основного продукту/вага гарніру та 

соусу. 

4 крок. Визначається загальна вартість кожного компонента у графі 

«Сума» шляхом множення його кількості на облікову вартість. 

Правильність обчислення продажної ціни страви (виробу) 

підтверджується підписами завідувача виробництва та особи, яка складає 

калькуляцію, і затверджується керівником підприємства. 
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3. Документальне оформлення надходження та відпускання продуктів, 

товарів і тари на складі (в коморі). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільськогосподарські продукти та сировина, закуплені у населення, 

фермерських та інших сільськогосподарських підприємств, приймаються від 

здавальників на підставі приймальних квитанцій, прибуткових накладних та 

актів закупки. 

Крім вказаних документів, повинні бути копії сертифікатів, свідоцтв, 

висновків, завірених печаткою господарюючого суб'єкта, від якого одержані 

товари (продукти, сировина), що підлягають обов'язковій сертифікації. Якщо 

постачальники (продавці) та заклад харчування є платниками податку на 

додану вартість, в обов’язковому порядку оформляється податкова накладна у 

двох примірниках, перший примірник якої видається покупцю та дає право на 

податковий кредит. 

Товари, продукти і сировина на склади (в комори) закладів ресторанного 

господарства надходять від постачальників (підприємств харчової 

промисловості – безпосередніх виробників, оптовороздрібних підприємств та 

інших), а також у результаті закупок на ринку і в підсобних господарствах. 

Вони оприбутковуються на підставі первинних документів постачальників 

(товарно-транспортних накладних, прибуткових і видаткових накладних, 

приймальних актів, забірних листів тощо). У документах, на підставі яких 

надходять товари (продукти, сировина), вказується назва (за кількістю, 

якістю, ціною), вартість за купівельними цінами, податок на додану вартість, 

вартість тари під товарами, транспортно-заготівельні витрати, включаючи 

ПДВ, сума до оплати постачальнику. 

Продукти, закуплені на ринку, оприбутковуються на підставі акта 

закупки та виписаної до нього прибуткової накладної. Якість закуплених на 

ринку продуктів повинна бути підтверджена лабораторією ринку.  

Товари і продукти з комори  передаються щоденно на кухню для 

виготовлення страв. Добова потреба в сировині та продуктах визначається на 

підставі плану-меню, що є основою для складання меню для споживачів і 

вимоги до комори на одержання сировини та продуктів. Із комори товари і 

продукти також передаються у буфети (бари) для реалізації споживачам. Таке 

передавання прийнято називати внутрішнім переміщенням. Ці операції 

оформляються накладними, або забірними листами, в яких вартість 

відпущених товарів і продуктів відображається за кінцевими продажними 

цінами. 
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4. Документальне оформлення операцій кухні, обіднього залу та бару. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У закладах ресторанного господарства має бути розроблено 

асортиментний перелік кулінарних виробів, страв, напоїв, що відповідає типу 

та класу підприємства. Страви, кулінарні вироби, напої виготовляються в 

обсягах, що дозволяють забезпечити їх реалізацію протягом дня з 

урахуванням попиту і можливостей підприємства. За6ороняється продавати 

страви та напої, виготовлені напередодні. 

Сировинний набір, норми вкладення сировини, технологія приготування 

щодо кожної страви, кондитерського виробу та напою визначається 

відповідно до збірника рецептур. 

Вартість страв, отриманих споживачами з кухні через обідній зал, 

сплачується касиру, якщо така посада передбачена в складі бригади кухні, або 

буфетнику (бармену), якщо не передбачена посада касира. У кінці дня 

завідувач виробництвом і касир або завідувач виробництвом і буфетник 

(бармен) звіряють дані про реалізацію страв споживачам за день на підставі 

чеків з сумою виручки касира або буфетника (бармена). За результатами 

звірки складається Акт про реалізацію готових виробів кухні за готівку. 

Страви з кухні можуть відпускатися також своїм працівникам (у дні їх 

роботи) за пільговою вартістю (без націнки або з визначеною знижкою).  

 

 

На документальне оформлення операцій кухні закладів ресторанного 

господарства впливають форми і методи обслуговування споживачів, які, в 

свою чергу, залежать від певних вигод, що надаються кожним закладом 

харчування. Страви, що виготовлені кухнею, відпускаються споживачам через 

обідній зал, буфети (бари) та дрібнороздрібну торговельну мережу за 

продажними цінами (цінами калькуляції).  

ІІадходження товарів і продуктів у буфети, бари, на дрібно роздрібні 

підприємства відбувається, насамперед, зі складу закладу ресторанного 

господарства. На цю операцію завідуючі складами оформляють видаткові 

накладні або забірні листи. 

При обслуговуванні своїх буфетів (барів) та інших об’єктів торгівлі з 

різними розмірами націнки, в накладних на відпуск продуктів і товарів 

відображається їх вартість за продажними цінами основного підрозділу та 

продажними цінами підрозділу, що має інший (зменшений або збільшений) 

розмір націнки. Окремо вказується різниця у цінах. 
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5. Перевірка, приймання та опрацювання звітів матеріально 

відповідальних осіб закладів ресторанного господарства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріально відповідальні особи закладів ресторанного господарства 

(комори, склади, кухні, буфети, бари) не менше від чотирьох разів на місяць 

складають товарно-грошові звіти: з 01 до 07 число, з 08 до 15 число, з 16 до 23 

число, з 24 до останнього дня місяця включно. Якщо у звітному місяці 

проводилася інвентаризація товарів, продуктів і тари, то на дату її проведення 

також складається товарно-грошовий звіт. 

Звіти матеріально відповідальних осіб подаються у бухгалтерію, 

перевіряються, приймаються працівниками бухгалтерії, затверджуються 

керівником підприємства та підлягають бухгалтерському опрацюванню. При  

перевірці звітів необхідно, перш за все, перевірити порядок їх заповнення і 

формального боку. Особлива увага приділяється дотриманню порядку 

нумерації звітів (з початку року або з початку місяця). 

 

 

Матеріально відповідальні особи складів закладів ресторанного 

господарства - завідувачі складами складають товарно-грошові звіти, товарні 

звіти за формою та у порядку, який встановлений для підприємств роздрібної 

торгівлі.  

Бухгалтерія не має права приймати документи, у яких не заповнені всі 

реквізити, немає дати або дата не співпадає зі звітним періодом. Якщо в 

документах виявлені виправлення, слід перевірити обгрунтованість внесених 

змін та наявність підписів осіб, які зробили виправлення. Зіпсовані 

документи, які підкладені до звіту, повинні бути прокреслені. 

Під час приймання звітів матеріально-відповідальних осіб перевіряється 

своєчасність оприбуткування отриманих цінностей від постачальників. Для 

цього слід використовувати журнал реєстрації виданих, повернутих, 

використаних довіреностей. 

Звіти матеріально відповідальних осіб підлягають перевірці з точки зору 

правильності здійснення підрахунків, визначення оборотів з надходження 

товарів, продуктів, тари, вибутгя та визначення залишків. Перевірені та в 

окремих випадках виправлені звіти повинні бути затверджені керівником. 

Бухгалтерське опрацювання  затверджених звітів полягає у заповнені 

колонок «Заповнюються бухгалтерією». Товарооборот з виробництва власної 

продукції відображається в окремій колонці. 
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6. Синтетичний та аналітичний облік руху продуктів, тари та 

готової продукції в закладах ресторанного господарства. 

Заклади ресторанного господарства несуть витрати з придбання 

продуктів і товарів, що пов’язані з використанням транспорту, оплатою 

навантажувально-розвантажувальних робіт, відрядженнями, витратами зі 

страхування ризиків транспортування запасів тощо, які прийнято називати 

транспортно-заготівельними витратами (ТЗВ). Вони включаються до 

собівартості придбаних товарів чи продуктів. В обліку ТЗВ відображаються 

на субрахунку 2893 «Транспортно-заготівельні витрати в закладах 

ресторанного господарства». 

Операції з надходження товарів і продуктів у комору, буфет, на кухню та 

їх відпуск з комори на кухню чи у буфет, чи з кухні у буфет та їх реалізація 

споживачам відображаються в обліку на субрахунку 2823 «Товари і продукти 

в закладах ресторанного господарства» на відповідних аналітичних рахунках 

«комора», «кухня», «буфет (бар)» за кінцевими продажними (роздрібними) 

цінами, що визначаються у момент надходження. Порядок документального 

оформлення та облік руху тари ведеться на субрахунку 2843 «Тара в закладах 

ресторанного господарства». 

Для визначення собівартості реалізованих товарів і продуктів 

використовується аналітичний рахунок 9023 «Собівартість реалізованих 

товарів і продуктів у ресторанному господарстві». Протягом місяця за 

дебетом цього рахунку відображається вартість товарів і продуктів за 

продажними цінами, а в кінці місяця ця сума коригується до фактичної 

собівартості (без реалізованої торгової націнки, яка визначається також на 

підставі розрахунку). 

Для аналітичного обліку руху товарів, продуктів і тари у закладах 

ресторанного господарства споживчої кооперації застосовують журнал К-4.  

Зазначений журнал ведеться в розрізі структурних підрозділів на 

особових рахунках матеріально відповідальних осіб підприємства. У журналі 

К-4 записи здійснюють на аналітичних рахунках матеріально відповідальних 

осіб на підставі перевірених, затверджених та оброблених товарно-грошових 

звітів та доданих до них первинних документів.  

Суми транспортно-заготівельних витрат записують також на підставі 

товарно-грошових та інших звітів і розрахунків розподілу цих витрат, які 

складають у бухгалтерії. 
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    Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку товарних операцій 

на на складі (у коморі) 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Кореспондуючі 

рахунки 

Дебет Кредит 

1 Оприбутковано в комору товари і продукти, 

придбані у постачальників:  
  

- вартість за купівельними цінами  282.3 631 

- податок на додану вартість  641 631 

- вартість тари  284.3 631 

- витрати на перевезення  289.3 631 

- податок на додану вартість (20%) 641 631 

Сформована торгова націнка на оприбутковані 

товари і продукти (різниця між продажною і 

купівельною вартістю) 

282.3 285.3 

2 Оприбутковано в комору товари, отримані від 

магазину: 
  

- вартість за роздрібними цінами - торгова 

націнка закладу ресторанного господарства 
282.3 282.2 

- вартість за роздрібними цінами - торгова 

націнка закладу ресторанного господарства 
282.3 285.3 

3 Оприбутковано в комору продукти, придбані 

підзвітною особою у населення: 
  

- вартість продуктів за закупівельними цінами 282.3 372 

- торговельна націнка (різниця між роздрібною і 

закупівельною цінами) 

282.3 
285.3 

- націнка закладу харчування 282.3 285.3 

4 Оприбутковано в комору за забірним листом 

кондитерські вироби, отримані від власної кухні 

282.3 

(комора) 

282.3 

(кухня) 

5 За забірним листом відповідно до плану-меню 

відпущено продукти з комори на кухню 

282.3 

(кухня) 

282.3 

(комора) 

6 За забірним листом відпущено продукти з 

комори у буфет (бар) 

282.3 

(буфет) 

282.3 

(комора) 

За забірним листом за продажною вартістю з 

кухні відпущено продукти у буфет 

282.3 

(буфет) 

282.3 

(кухня) 

За видатковою накладною з буфету в комору 

повернуто (відпущено) товари і продукти 

282.3 

(комора) 

282.3 

(буфет) 

7 Списано продажну вартість реалізованих 

товарів і продуктів з комори 
902.3 

282.3 

(комора) 
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7. Облік торгових націнок, визначення валового доходу в закладах 

ресторанного господарства. 

 

 

 

 

 

Заклади ресторанного господарства несуть витрати з придбання 

продуктів і товарів, що пов’язані з використанням транспорту, оплатою 

навантажувально-розвантажувальних робіт, відрядженнями, витратами зі 

страхування ризиків транспортування запасів тощо, які прийнято називати 

транспортно-заготівельними витратами (ТЗВ). Вони включаються до 

собівартості придбаних товарів чи продуктів. В обліку ТЗВ відображаються 

на субрахунку 2893 «Транспортно-заготівельні витрати в закладах 

ресторанного господарства». 

Операції з надходження товарів і продуктів у комору, буфет, на кухню та 

їх відпуск з комори на кухню чи у буфет, чи з кухні у буфет та їх реалізація 

споживачам відображаються в обліку на субрахунку 2823 «Товари і продукти 

в закладах ресторанного господарства» на відповідних аналітичних рахунках 

«комора», «кухня», «буфет (бар)» за кінцевими продажними (роздрібними) 

цінами, що визначаються у момент надходження. Порядок документального 

оформлення та облік руху тари ведеться на субрахунку 2843 «Тара в закладах 

ресторанного господарства». 

Для визначення собівартості реалізованих товарів і продуктів 

використовується аналітичний рахунок 9023 «Собівартість реалізованих 

товарів і продуктів у ресторанному господарстві». Протягом місяця за 

дебетом цього рахунку відображається вартість товарів і продуктів за 

продажними цінами, а в кінці місяця ця сума коригується до фактичної 

собівартості (без реалізованої торгової націнки, яка визначається також на 

підставі розрахунку). 

Для аналітичного обліку руху товарів, продуктів і тари у закладах 

ресторанного господарства споживчої кооперації застосовують журнал К-4.  

Зазначений журнал ведеться в розрізі структурних підрозділів на 

особових рахунках матеріально відповідальних осіб підприємства. У журналі 

К-4 записи здійснюють на аналітичних рахунках матеріально відповідальних 

осіб на підставі перевірених, затверджених та оброблених товарно-грошових 

звітів та доданих до них первинних документів.  

Суми транспортно-заготівельних витрат записують також на підставі 

товарно-грошових та інших звітів і розрахунків розподілу цих витрат, які 

складають у бухгалтерії. 
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8. Особливості інвентаризації продуктів, товарів і тари в закладах  

ресторанного господарства 

Інвентаризація товарів, продуктів і тари в закладах ресторанного 

господарства проводиться у такі терміни: 

1) на кухні, у виробничих цехах, підсобних приміщеннях, цехах з 

виробництва напівфабрикатів, кондитерських виробів - не менше одного разу 

на місяць; 

2) в барах - не менше, ніж один раз на місяць; 

3) на складах (коморах) з окремою матеріалььною відповідальиістю - не 

рідше, ніж щокварталу. 

Порядок проведення інвентаризації в закладах ресторанного 

господарства регулює Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, 

затверджене наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879. 

Особливістю проведення інвентаризації в закладах ресторанного  

господарства є той факт, що на момент її прсведення на кухні, у виробничих 

цехах можуть бути незавершені вироби. Такі вироби не мають бути занесені 

безпосередньо в інвентаризаційний опис. З цією метою слід застосовувати 

норми витрачання сировини і продуктів, і норми відходів під час  їх холодної 

та теплової обробки. Ці норми містить Збірник рецептур страв і кулінарних 

виробів. 

Матеріали інвентаризаційної комісії передаються у бухгалтерію 

підприємства, де здійснюється їх перевірка. Ці матеріали мають бути 

розглянуті у 5-ти денний термін та затверджені керівником підприємства. 

Розмір збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) 

матеріальних цінностей визначається за балансовою вартістю цих цінностей, 

але не нижче 50 відсотків від балансової вартості на момент установлення 

такого факту з урахуванням індексів інфляції, відповідного розміру податку 

на додану вартість та розміру акцизного збору за формулою: 

Рз = [(Бв - А) х Іінф. + ПДВ + + Азб] х 2, 

    

де    Рз - розмір збитків; 

Бв - балансова вартість на момент встановлення факту розкрадання, 

нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей; 

А - амортизаційні відрахування; 

Іінф. - загальний індекс інфляції; 

ПДВ - розмір податку на додану вартість; 

Азб - розмір акцизного збору. 
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 Запитання для самоперевірки: 

 

 

1. Що таке заклад ресторанного господарства? 

2. Які типи закладів ресторанного господарства Ви знаєте? 

3. Які завданнях бухгалтерського обліку товарних операцій та 

товарообороту в закладах ресторанного господарства? 
4. Для чого призначена калькуляційна картка та який алгоритм її складання? 

5. Розкрийте порядок документального оформлення надходження та 

відпускання продуктів, товарів і тари на складі (в коморі).  

6. Який порядок документального оформлення операцій кухні, обіднього 

залу та бару? 
7. Яким чином проводиться перевірка, приймання та опрацювання звітів 

матеріально відповідальних осіб закладів ресторанного господарства? 
8. Розкрийте суть синтетичного та аналітичного облік руху продуктів, тари 

в закладах ресторанного господарства. 
9. Який порядок обліку торгових націнок, визначення валового доходу в 

закладах ресторанного господарства? 
10. Які особливості інвентаризації продуктів, товарів і тари в закладах  

ресторанного господарства? 

 

 

Викладач: Пластун Н.І.  

VIBER: +380963731507  

e-mail: plastunnata81@gmail.com 
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