
 

Тема: Облік товарів і тари на підприємствах ресторанного господарства. 

 

План 

1. Ціни та націнки на продукти, товари й тару. Калькулювання продажних 

цін на продукцію власного виробництва. 

2. Документальне оформлення руху  продуктів, товарів і тари на 

підприємствах ресторанного господарства 

3.   Звітність МВО 
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Ресторанне господарство – це вид економічної діяльності субєктів 

господарювання , що включає в себе сферу торговельно - виробничої 

діяльності, в якій виробляють і реалізують продукцію власного виробництва 

та покупні товари. 

Заклади ресторанного господарства розподіляються за типами і класами 

відповідно до міждержавного стандарту ГОСТ 30389-95 « Класифікація 

підприємств» передбачаються такі види підприємств: ресторани, бари, кафе, 

їдальні, закусочні, а також їх структурні підрозділи : буфети, кулінарії, 

магазини. Ресторани і бари поділяються на класи : люкс, вищий, перший. 

Діяльність закладів не ліцензуються, але на алкоголь та тютюн потрібні 

ліцензії.  

На ПРГ продукти і товари можуть надходити з різних джерел від    

постачальників,  населення, з РТП тощо 

      Ведення обліку на підприємствах ресторанного господарства має певні 

особливості, які насамперед обумовлені тим, що цей вид діяльності поєднує 

виробничу і торговельну діяльність, а вироблена продукція має обліковуватися 

за цінами реалізації.  

    При виготовленні продукції (страв) у ресторанному господарстві необхідно 

в обов’язковому порядку дотримуватися норм витрати сировини, втрат, які 

встановлено чинними нормативними документами, а також вимог 

технологічних карт на страви та вироби, технічних умов, державних стандартів 

тощо. 

        Підприємства ресторанного господарства самостійно визначають 

перелік виробів, напоїв, страв, які вони виробляють і реалізують, 

на підставі діючих збірників рецептур, керуючись при цьому низкою 

факторів: клас і тип підприємства, його розташування, контингент 

відвідувачів тощо.  
    Також визначено, що суб’єкти господарювання при використанні збірників 

рецептур страв і кулінарних виробів мають право заміняти (виключати) 

у рецептурах відсутні види продовольчої сировини та харчових продуктів (крім 

основних складників страви) або додатково включати їх у необхідних 

кількостях без погіршення смакових якостей страв (виробів), при цьому 

не допускаючи порушень санітарних правил і технології. Зміни до рецептур 

в обов’язковому порядку відображаються в технологічній документації 

та калькуляційних картах. Дозволяється також з урахуванням попиту 

споживачів змінювати норми відпуску страв, у тому числі соусів та гарнірів, 

там, де дозволяє технологія приготування. Суб’єкти господарювання можуть 



самостійно розробляти фірмові страви та вироби. Технологічна документація 

на фірмові страви та вироби складається у довільній формі та затверджується 

керівником суб’єкта господарювання у сфері ресторанного господарства (п. 2.2 

Правил № 219). Кухарі та кондитери повинні бути забезпечені на робочих 

місцях технологічною документацією на страви та вироби (п. 2.3 зазначених 

Правил). 

Відповідно до п. 2.2 Методрекомендацій № 157 облік сировини у виробництві 

здійснюється за цінами продажу в грошовому вираженні щодо кожного 

виробництва і матеріально відповідальної особи. Оприбуткування сировини 

і товарів, а також списання реалізованих готових виробів із підзвіту 

матеріально відповідальних осіб здійснюється за обліковими цінами сировини, 

які проставляються в калькуляційних картах. Відповідно за обліковими цінами 

контролюється списання вартості витраченої сировини у виробництві. Якщо 

облікові ціни комори і виробництва не збігаються, то при надходженні 

сировини у виробництво в накладній вказують обидва види облікових цін 

і вартість сировини за ними. 

На товари, які не потребують переробки застосовується націнка, а 

продажні ціни на продукцію власного виробництва визначається бухгалтером 

шляхом складання калькуляційних карток. Підставою для складання картки є 

план-меню зав.виробництва. 

Норми закладки сировини зазначаються в збірнику рецептур блюд. 

Калькуляція страви визначається виходячи з маси закладки продуктів. 

Визначену ціну по кальк. картці використовують до моменту зміни одного з 

компонентів. В цьому разі використовують вільні графи калькуляційної картки 

для перерахунку ціни.Калькуляційну картку підписують зав.виробництвом, 

бухгалтер і затверджує керівник. Складають в одному або двох екземплярах. На 

куповані товари застосовують націнку і ціну розрахунку на одну порцію з 

округленням. Калькуляційні картки підшивають у книги по блюдам і 

зберігають разом із бухгалтерськими документами. Ціни фіксуються в реєстрі 

продажних цін. 
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    Форми первинної документації, рекомендовані до застосування 

на підприємствах ресторанного господарства при відображенні операцій 

з виробництва і реалізації, представлені як додатки до Методрекомендацій 

№ 157. 

Основні форми первинної документації:  

 план-меню — складається щодня в одному примірнику завідувачем 

виробництвом (шеф-кухарем, бригадиром) напередодні дня приготування 

їжі, затверджується директором підприємства. На підставі затвердженого 

плану-меню відповідальна особа (шеф-кухар, бригадир, начальник) 

виписує вимогу або накладну на отримання сировини з комори. Оскільки 

такий план діє один день, то на наступний день його передають 

до бухгалтерії 



 вимога до комори — підстава для відпуску товарів і продуктів із комори 

на виробництво. Вимога складається завідувачем виробництвом або 

іншою матеріально відповідальною особою на підставі даних плану-меню 

і з урахуванням залишків сировини і продуктів на початок дня та їх 

потреби на майбутній робочий день. На підставі такої вимоги комірник 

виписує накладну на відпуск товарів і продуктів у виробництво 

 денні забірні листи — застосовуються для оформлення відпуску готових 

виробів з виробництва (кухні) у роздавальну, якщо вона є відокремленою 

одиницею. Такі забірні листи складаються щодня у двох примірниках 

щодо кожної матеріально відповідальної особи, в яких зазначаються 

найменування страв, виробів, одиниця виміру, продажна ціна, відпущена 

по годинах кількість відпуску. Страви та вироби, що залишилися 

нереалізованими на кінець дня, підлягають поверненню у виробництво. 

Повернення нереалізованої продукції з дрібнороздрібної мережі, з буфетів 

у виробництво відображається в окремій графі забірного листа. Перший 

примірник документа після заповнення відповідних граф завідувач 

виробництвом видає матеріально відповідальній особі під підпис 

у спеціальному журналі, другий — залишається у завідувача 

виробництвом. Після закінчення робочого дня забірні листи разом 

зі звітами матеріально відповідальні особи здають до бухгалтерії 

 замовлення-рахунок — застосовується для оформлення відпуску готових 

кулінарних виробів при обслуговуванні свят, банкетів та інших 

спеціальних замовлень. Замовлення-рахунок є не лише підтвердженням 

відпуску страв, виробів і напоїв, а й розрахунковим документом. Також 

такий документ замінює договір, оскільки в ньому зазначено всі необхідні 

реквізити. Замовлення-рахунок обов’язково погоджується із замовником 

та засвідчується підписами обох сторін (представником закладу 

ресторанного господарства та замовником) 

 акт про реалізацію готових виробів кухні за готівку — надає інформацію 

про реалізацію за найменуваннями, кількістю, ціною. Складається 

матеріально відповідальною особою на підставі касових чеків, 

розрахункових квитанцій та інших документів, що підтверджують оплату. 

Такі документи сортують за видами страв і використовують для складання 

акта, який, у свою чергу, є додатком до звіту завідувача виробництвом про 

рух продуктів на кухні 

 звіт про рух продуктів і тари по кухні — надає інформацію про 

реалізовану та відпущену продукцію і витрати сировини на виробництві. 

Складається щодня завідувачем виробництвом та подається до бухгалтерії. 

Прибуткова частина звіту заповнюється на підставі прибуткових 

документів на отримання сировини з комори, а також від постачальників 

за обліковими цінами виробництва. Видаткова частина звіту заповнюється 

на підставі даних документів на відпуск і реалізацію готових виробів: 

денних забірних листів, актів про реалізацію за готівковий розрахунок 

та інших первинних документів. Звіт складається у двох примірниках: 

перший примірник разом із прибутковими і видатковими документами 

подається до бухгалтерії, другий — залишається у матеріально 



відповідальної особи з відміткою бухгалтера про прийняття звіту. До звіту 

також додаються план-меню і один примірник меню 

 акт про передачу товарів і тари під час зміни матеріально відповідальної 

особи — використовується для оформлення передачі товарів і тари під час 

зміни матеріально відповідальних осіб у буфеті, їдальні (буфетників, 

барменів, комірників та ін). Акт складається у трьох примірниках: 

перший залишається в особи, що приймає товарно-матеріальні цінності, 

другий — у особи, що здає їх, третій подається до бухгалтерії 

 

Документальне оформлення надходження продуктів і товарів на склади і 

в комори підприємств харчування здійснюється так само, як і надходження 

товарів у оптові та роздрібні підприємства. У підприємства харчування товари і 

продукти в основному доставляють автомобільним транспортом. Документи, 

які супроводжують та підтверджують надходження товарів, є товарно-

транспортні накладні, рахунки-фактури, калькуляційно-приймальні акти, 

видаткові накладні інших підприємств своєї організації. 

При прийманні товарів і продуктів особливу увагу слід приділяти якості 

продуктів, відповідності їх посвідченням якісного аналізу, проведеного 

лабораторіями, сертифікатам, висновкам санітарно-епідеміологічної служби, а 

у необхідних випадках – ветеринарному свідоцтву. 

З комори продукти і товари відпускають у виробництво (кухню), у 

буфети, виробничі цехи з випуску напівфабрикатів і кондитерських виробів та 

іншим підприємствам. Продукти у виробництво відпускаються щодня, 

виходячи з розрахунку необхідної кількості сировини для приготування 

передбаченої планом-меню кількості страв і кулінарних виробів з урахуванням 

залишків продуктів у завідуючого виробництвом. У буфети та іншим 

підприємствам харчування товари і продукти відпускають відповідно до плану 

товарообороту, стану товарних запасів, потреб підприємства та періодичності 

завезення товарів. 

Порядок  документального оформлення відпускання товарів і продуктів з 

комори залежить від організації матеріальної відповідальності. При наявності 

посади комірника (або коли його обов’язки виконує завідуючий 

підприємством) відпускання продуктів, товарів і тари з комори оформляють 

видатковою накладною у 2 примірниках: перший залишається у коморі, а 

другий видають одержувачу продуктів і товарів. Видаткові накладні 

підписують керівник, головний бухгалтер та особи, які відпустили та прийняли 

продукти, товари і тару. 

Продукти на виробництво (кухню) надходять з комори. В окремих 

випадках вони можуть надходити з продовольчих баз, складів кооперативних 

організацій, від інших виробничих підприємств і закуповуватися безпосередньо 

у виробників продукції. Надходження товарів і продуктів від постачальників 

оформлюють такими самими документами, що і при надходженні їх у комору 

(на склад). Надходження продуктів на кухню (виробництво) з комори (складу) 

оформляють видатковими накладними або забірними листами. 

Порядок документального оформлення продажу і відпускання виробів 

кухні залежить від форми обслуговування споживачів. Готова продукція кухні 



може продаватися через торговий зал, буфети, дрібнороздрібну мережу (кіоски, 

лотки, палатки), підприємства роздрібної торгівлі. Через зал готову продукцію 

відпускають споживачам за готівку з оплатою через касу або буфет, а також за 

абонементами і талонами. 

У їдальнях, які працюють за методом самообслуговування з попередньою 

оплатою за продукцію, покупець одержує від касира або буфетника касовий чек 

на кожну страву, і оплачує її вартість. Готову продукцію відпускають 

споживачам після подання чеків, що підтверджують її оплату. 
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Матеріально відповідальні особи громадського харчування складають 

товарно - грошові звіти не менше чотирьох разів на місяць. Якщо у звітному 

місяці проводилась інвентаризація товарів , продуктів і тари , на дату її проведення 

також складається звіт .Звіти МВО складають у двох примірниках . Перший примірник 

звіту з первинними документами призначається для бухгалтерії, а другий повертається 

МВО з підписом бухгалтера після перевірки звіту і первинних документів .Нумерують 

звіти з початку року . 

У товарному звіті комірника товари і продукти відображаються по продажним 

цінам . Комірник не виконує операції продажу , отже у звіті відображаються тільки 

операції надходження товарів і продуктів у комору та операції їх вибуття за 

продажними цінами на підставі відповідних товарних документів.   

     Продукти для виготовлення страв кухар отримує, як правило щоденно з 

комори за забірними листами,  видатковими накладними . У необхідних випадках 

дозволяється надходження продукції від постачальників за накладними, рахунками - 

фактурами .Продукти, що надійшли на кухню, використовуються для виготовлення 

страв, відпускаються споживачам через обідній зал за абонементами, у буфет - за 

видатковими накладними, забірними листами , а також повертається тара в комору з 

кухні.  

МВО - буфетник - отримує товари і тару від комірника за видатковими 

накладними, забірними листами, а страви від кухаря - за відповідними накладними або 

забірними листами. Крім того, у буфет надходять товари постачальників на підставі 

рахунків і прибуткових накладних.  

Буфетник здійснює продаж споживачам товарів за готівку, а також страв кухні у 

тих випадках, коли сам отримає гроші за реалізацію страв через обідній зал. Вартість 

реалізованих страв за готівку відображається у звіті буфетника як надходження 

продуктів з кухні за продажними цінами громадського харчування згідно з актами 

реалізації.  

МВО при складанні звітів заповнюють титульну частину і 5 перших граф лівої 

частини. Звіти і первинні документи перевіряються бухгалтером у присутності МВО в 

день їх приймання. 

         Після перевірки звіту, матеріально-відповідальною особою помилок в 

оригіналі і в копії звіт затверджується головою правління  (керівником 

підприємства) і повертається в бухгалтерію для обробки.  


