
Витрати закладів РГ: 

сутність та 

особливості 

планування 



План

1. Ресторанне господарство

2. Специфіка витрат ресторанного 

господарства

3. Обґрунтування операційних доходів 

закладу  ресторанного господарства

4. Планування формування операційного 

прибутку  закладу ресторанного 

господарства.



Ресторанне господарство

Ресторанне господарство – сфера 

виробничо-торговельної діяльності, в якій 

виробляють і продають продукцію 

власного виробництва та куповані товари, 

призначені для споживання на місці, з 

організацією дозвілля або без нього.





Виробництво будь-якої продукції потребує витрат 
економічних ресурсів, які через свою відносну 
специфіку мають певну вартість та пов'язані з 
відмовою від виробництва альтернативних товарів 
та послуг

Витрати – це грошова форма витрачених за    

певний період задіяних чинників вироб-

ництва, необхідних для здійснення 

підприємством своєї виробничої ізбутової

діяльності. 



Специфіка витрат ресторанного 

господарства

Специфіка витрат ресторанного господарства полягає в тому, 

що вони включають витрати виробництва, витрати обігу 

(реалізації) і витрати з організації споживання.

До витрат виробництва (приблизно 50 – 55 % усіх витрат) 

належать витрати на заробітну плату робітникам кухні, на 

амортизацію основних виробничих засобів, оренду й 

утримання виробничих приміщень, на газ і електроенергію 

для виробничих потреб й інші виробничі витрати.

На відміну від інших галузей економіки, в ресторанному 

господарстві вартість сировини та матеріалів у витрати 

виробництва не входить. Отже, витрати виробництва є не 

повною собівартістю готової продукції, а тільки затратами, що 

пов'язаніз ходом її виготовлення.



Обґрунтування операційних 
доходів закладу  

ресторанного господарства

Основними операційними доходами закладу ресторанного 

господарства є доходи від реалізації продукції та 

товарів. 

Реалізацією товарів( товарообігом) визначають 

будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами 

купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-

правовими договорами, які передбачають передачу 

права власності на такі товари за плату або компенсацію, 

незалежно від строків їх надання, а також операції з 

безоплатним наданням товарів.



Товарообіг закладу ресторанного господарства 

(РГ) складається з двох основних складових:

- реалізація продукції власного виробництва;

- продаж закупних (купівельних)  товарів.



До продукції власного виробництва відносять харчові 

продукти та напівфабрикати, які виготовлені закладом 

ресторанного господарства чи зазнали будь-які обробку 

на ньому. Вона включає страви, гарячі та холодні напої, 

кулінарні, кондитерські, мучні вироби, напівфабрикати, 

тощо.

До купівельних товарів відносять товари, 

що купуються закладом РГ для подальшого 

перепродажу споживачам без кулінарної 

обробки у закладі. У складі купівельних 

товарів відображають хліб та хлібобулочні 

вироби, алкогольні та безалкогольні  напої, 

пиво, морозиво, фрукти,  овочі, 

кондитерські вироби, інше.



Орієнтовний рівень торговельної націнки по типах та класах 
закладів ресторанного господарства в Україні.*

(у % з урахуванням ПДВ)

Основні типи

закладів ресторанного

господарства

Рівень

торговельної

націнки

Рівень торговельної націнки

Класи закладів РГ

люкс вищий перший

1.Ресторан (ресторан-бар,

нічний клуб)

120-200 100-250 90-150

2. Бар ( нічний клуб, пивна

зала )

150-300 150-250 100-150

3. Кафе ( кав’ярня, кафе-

бар, кафе-пекарня, чайний

салон)

70-150

4. Кафетерій 70-100

5. Закусочна 40-100

6. Їдальня 50-90

7. Кіоск 40-100

8. Буфет 60-120



Планування формування операційного
закладу ресторанного господарства.

Прибуток – це основні мета створення та 

діяльності закладу ресторанного 

господарства. 



1. Прибуток являє собою форму чистого доходу 
підприємства, яке здійснює певний вид діяльності та 
вкладає певний капітал з метою досягнення 
комерційного успіху.

2. Прибуток характеризує не весь доход, а тільки частину 
доходу, що очищена від витрат на здійснення 
підприємницької діяльності та усіх видів податків.

3. Як економічний показних прибуток характеризує 
різницю між сукупними доходами  і сукупними 
витратами на виробництво.

4. Прибуток характеризує кінцевий результат діяльності 
підприємства і його одержання є обов’язковою умовою 
розширеного відтворення, одною з головних умов його 
самофінансування та підтримки 
конкурентоспроможності на ринку.



Механізм формування та розподілу 

прибутку встановлюється на основі 

чинного законодавства України - Закону 

України “ Про оподаткування прибутку”, 

Положень про організацію бухгалтерського 

обліку та Типових інструкцій про склад 

собівартості продукції



Планування прибутку закладу РГ 

здійснюється у наступній 

послідовності

• Визначення необхідного (цільового)  прибутку 
закладу РГ.

• Обґрунтування можливого прибутку закладу РГ.

• Діагностика отриманих результатів. Перевірка 
відповідності необхідного та можливого 
прибутку.

• При їх невідповідності – пошук альтернативних 
рішень, резервів збільшення можливого 
прибутку.

• Остаточне прийняття рішення щодо планових 
параметрів по економічних показниках 
діяльності.



Необхідний прибуток – характеризує розмір прибутку, що 

відповідає цільовим параметрам діяльності закладу 

ресторанного господарства.

Можливий прибуток – це такий обсяг прибутку, який 

підприємство може реально отримати за конкретних 

умов господарювання 



Над презентацію працювали :


