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ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ  

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА  

 
Запропоновано складові облікової політики витрат підприємств ресторанного господарства, ґрунтуючись 

на рекомендованій методологічній основі. Елементи облікової політики визначено через розкриття 

методичних аспектів стосовно обраних складових. Визначено класифікаційні ознаки для витрат 

досліджуваних підприємств, запропоновано робочий план рахунків обліку в аналітичному розрізі для 

управління витратами операційної діяльності підприємств ресторанного господарства, рекомендовано 

загальний механізм розподілу загальновиробничих витрат.  
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класифікація витрат. 

 

Постановка проблеми. В Україні 

ресторанний бізнес розвивається досить 

динамічно, що зумовлює потребу в постійному 

оновленні методів управління економічними 

процесами. Прийняття будь-яких управлінських 

рішень ґрунтується на інформаційній основі, 

ефективність якої визначається правильно 

обраними методичними аспектами в обліковій 

політиці. Організація облікового процесу бізнес-

структур забезпечується розробкою облікової 

політики, кожен елемент якої має бути достатньо 

обґрунтований, враховуючи специфіку 

діяльності, галузі, ринку, запити власників. Для 

підприємств ресторанного господарства, які 

формують витрати за стравами, які 

виготовляють, товарами і послугами, які 

надають, процес визначення витратності 

залишається дещо ускладненим. Зазначене 

актуалізує дослідження методичних засад щодо 

визначення складових облікової політики 

підприємств ресторанного господарства в 

частині витрат для обґрунтованого визначення 

собівартості виготовлених страв, рентабельності 

продукції власного виробництва, проданих 

товарів й наданих послуг. 
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Л.В. Нападовська, Г.О. Партин, В.В. Сопко, 

Н.М. Ткаченко, В.І. Оспіщев, А.В. Череп, 

Л.М. Янчева та інші. Проте до теперішнього 

часу, у зв’язку з недостатнім уваги науковцями, 

залишається не повною мірою вирішеною низка 

суттєвих теоретико-методичних питань стосовно 

організації обліку витрат та формування 

облікової політики на підприємствах 

ресторанного господарства, які потребують свого 

подальшого дослідження. 

Ціль статті полягає в обґрунтуванні 

методичних аспектів формування облікової 

політики щодо витрат діяльності підприємств 

ресторанного господарства. 

Виклад основного матеріалу. Правилами 

роботи закладів (підприємств) ресторанного 

господарства, затверджених відповідним 

Наказом [8], закладом ресторанного 

господарства визначено організаційно-

структурну одиницю у сфері ресторанного 

господарства, яка здійснює виробничо-

торговельну діяльність: виробляє і (або) 

доготовляє, продає і організовує споживання 

продукції власного виробництва і закуплених 

товарів, може організовувати дозвілля 

споживачів. Така специфіка зумовлює 

необхідність обґрунтованого вибору методів, 

способів та положень щодо організації 

облікового процесу витрат, зафіксованого в 

обліковій політиці підприємства. Обліковою 

політикою створюються передумови повного 

відображення витрат в обліковій системі шляхом 

застосування обґрунтованих методів, які 

формують вартісні показники для забезпечення 

дотримання таких характеристик обліку витрат, 

як повнота, точність, оперативність та 

достовірність. 
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Підприємства ресторанного бізнесу сьогодні 

пропонують оновлений формат діяльності в 

частині пропозицій відвідувачам, які 

рекомендовано називати «продуктами»: страви 

(кухня), товари, організація свят та виїзних 

заходів, страви на замовлення для продажу за 

межами закладу (до прикладу офісні чи дієтичні 

сніданки), декоративне супроводження свят, 

організація ділових заходів (як окремі види 

послуг) тощо. «Продукти» варто виділяти в 

системі управлінського і фінансового обліку для 

збору інформації про кількість та склад 

операційних витрат, що дозволяє визначити 

дотримання цільового призначення витрачання 

ресурсів, встановлювати методичні прийоми 

розподілу витрат та цінових меж тощо. Відтак 

постає нагальне питання про формування 

обґрунтованої облікової політики витрат, 

застосування положень якої забезпечить 

досягнення управлінських запитів щодо витрат. 

Облікова політика, зокрема як елемент 

системи регламентації бухгалтерського обліку 

витрат, для забезпечення повної та достовірної 

інформації щодо їх визнання, оцінки, 

класифікації й порядку формування, виступає 

базовим інформаційним підґрунтям здійснення 

внутрішнього контролю. Тобто, облікова 

політика поряд із забезпеченням дотримання 

вимог законодавства має виступати 

інструментом внутрішнього контролю й аналізу 

витрат, для можливості обґрунтування 

прийнятих управлінських рішень стосовно 

ефективності формування і використання 

ресурсів та оптимізації витрат А. Крутовою 

визначені такі основні завдання внутрішнього 

контролю витрат на підприємствах ресторанного 

господарства: спостереження за витратами; 

дотримання обраної облікової політики щодо 

обліку витрат; відповідність віднесення витрат 

до певної групи, згідно з розробленою на 

підприємстві класифікацією; обґрунтованість 

формування витрат, правильність відображення в 

бухгалтерських та управлінських документах та 

ідентифікації в обліковій системі; перевірка 

правильності відображення інформації щодо 

витрат у фінансовій звітності тощо [5, с. 157]. 

Враховуючи зазначені пропозиції з боку потреб 

аудиту, ймовірних аналітичних запитів у системі 

управління витратами, стратегічних орієнтирів, 

рекомендовано такі ключові елементи облікової 

політики для підприємств досліджуваної  

галузі: 

- визнання і класифікація витрат; 

- графік документообігу і форми внутрішніх 

документів щодо витрат;  

- облік і автоматизація формування витрат і 

собівартості продукції власного виробництва та 

послуг; 

- робочий план рахунків з обліку витрат; 

- документування використання ресурсів при 

їх визнанні витратами; 

- порядок розподілу витрат між різними 

об’єктами; 

- бюджетування витрат. 

Як свідчить цей перелік елементів, облікова 

політика щодо витрат повинна містити положення 

стосовно фінансового і управлінського обліку. З 

метою повного розкриття якісної інформації 

системи обліку, рекомендовано формувати 

облікову політику щодо витрат підприємств 

ресторанного господарства в площині таких груп 

елементів (рис. 1): 

1) елементи основного функціоналу (для 

організації фінансового обліку і розкриття 

інформації у фінансовій звітності); 

2) елементи додаткового функціоналу, які є 

необхідними при обліку й формуванні саме 

витрат, оскільки тут орієнтація спрямована на 

організацію управлінського обліку. Адже через 

застосовування цих елементів визначатиметься 

порядок формування витрат та ціни продажу 

страв, товарів й послуг закладів ресторанного 

господарства. 

У підприємствах ресторанного господарства 

рекомендовано використовувати за 

методологічним аспектом щодо витрат такі 

складові облікової політики: їх визнання, види, 

оцінка, методичні аспекти обліку і формування 

собівартості, порядок розподілу, правила 

документообігу, робочий план рахунків, 

внутрішня звітність, порядок внутрішнього 

контролю і загальні засади організації 

бюджетування. 

Сутність витрат підприємства ставала 

об’єктом досліджень багатьох вчених протягом 

тривалого часу, в обліковій системі вона 

уточнювалась через нормативну регламентацію 

(П(С)БО 16 «Витрати»).  
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Рис. 1. Методологічні аспекти формування складових облікової політики  

витрат підприємств ресторанного господарства 

Джерело: узагальнено та удосконалено за [1;2;4 та ін.] 

 

Відтак, на сьогодні головними умовами ви-

знання в обліку витрат є їх належність до певно-

го періоду, грошова оцінка і використання в про-

цесі діяльності підприємства. 

Класифікація витрат є предметом дискусії у ко-

жній науковій праці, присвяченій управлінню ви-

тратами через призму обліку, економіки чи мене-

джменту. Поте в основі переважної більшості 

представлених науковою спільнотою публікацій 

класифікація розглядається за трьома основними 

напрямами та ознаками, що є основою для форму-

вання інформаційного забезпечення в управлінні 

витратами: для оцінки запасів і формування фінан-

сових результатів, управління й контролю. Важли-

вим у будь-якій класифікації витрат є вибір ознак 

класифікації, тому рекомендовано для підприємств 

ресторанного господарства до існуючих ознак до-

дати такі: 

- за видами «продуктів» – продукція власного 

виробництва (страви, напої, кондитерські вироби, 

напівфабрикати тощо), товари та послуги; 

- за видами господарських процесів: поста-

чання, виробництво, реалізація, обслуговування, 

транспортна логістика (за окремих форматів за-

кладів); 

- за виконанням бюджетів: дотримувані та не 

дотримувані (за якими виникають відхилення). 

Використання таких класифікаційних ознак за-

безпечить відображення в системі аналітичних 

рахунків інформацію про витрати за відповідними 

розрізами для цілей фінансового і управлінського 

обліку з метою управління рентабельністю «про-

дуктів» і процесів та виявлення неконтрольованих 

в системі бюджетування витрат.  

Методологічні особливості обліку витрат рег-

ламентовані П(С)БО 16 «Витрати» [9], проте для 

підприємств ресторанного господарства викорис-

тання його норм є досить узагальненим, коли не 

відбувається порушення положень, і, одночасно, не 

виконується повне дотримання. Це відбувається у 

зв’язку із використанням методичних рекоменда-

цій [6] в частині галузевої належності ресторанів. 

Собівартість у ресторанному господарстві до сьо-

годні  являє собою показник ціни продажу, а не 

грошового вираження спожитих ресурсів на вироб-

ництво й реалізацію продукції. Підприємствами 

Облікова політика підприємства ресторанного господарства в частині витрат 

Аспект 

Організаційний 

Методичний  

Технологічний 

Елементи основного 

функціоналу 

Елементи додаткового 

функціоналу 

Розробка внутрішніх документів, організація внутрішнього 

контролю, взаємодія облікової служби зі структурними 

підрозділами, проведення інвентаризації ресурсів, посадові 

обов’язки  

Форма обліку, інформаційне забезпечення обліку, рівень 

автоматизації облікового процесу, перелік та побудова 

використовуваних внутрішніх документів (не уніфікованих) 

документообіг 

Принципи обліку, правила 

визнання витрат, визначення 

об’єктів обліку, оцінки, види 

витрат, відображення витрат на 

синтетичних та аналітичних 

рахунках обліку, порядок 

розподілу витрат, порядок 

відображення інформації у 

фінансовій звітності 

Класифікація, порядок 

відображення інформації у 

внутрішній звітності, порядок 

калькулювання собівартості 

«продуктів», формування 

складу і структури витрат за 

центами їх виникнення, бази і 

порядок розподілу непрямих 

витрат, відповідальність 
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застосовуються такі варіанти калькулювання ціни: 

1) з додаванням націнки до вартості сировинного 

набору всієї страви; 2) з додаванням націнки до 

кожного компонента сировини; 3) на підставі вра-

хування ринкового рівня [10, с. 71]. У той же час, 

відповідно до П(С)БО 16 «Витрати», об’єктом ви-

трат є продукція, роботи, послуги або види діяль-

ності підприємства, які потребують визначення 

пов’язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат 

[9]. У методичних рекомендаціях щодо впрова-

дження національних положень (стандартів) бух-

галтерського обліку у сфері громадського харчу-

вання і побутових послуг, гармонізованих з міжна-

родними стандартами [6], також викладено прин-

ципи традиційного варіанту. Такий підхід, на наше 

переконання, суперечить економічному змісту та 

призначенню калькуляційного рахунку 23 «Вироб-

ництво» і викривлює інформаційне підґрунтя щодо 

об’єктивного відображення витрат виробництва у 

системі бухгалтерського обліку [10, с. 70]. У нау-

кових працях, виконуваних протягом останніх ро-

ків, все більше привертається увага до необхідності 

впровадження відокремленого обліку виробничих 

витрат. 

На наш погляд, вищезазначене обумовлює не 

лише теоретичне, але й практичне удосконалення 

методики обліку витрат та калькулювання собівар-

тості продукції в системі фінансового й управлін-

ського обліку підприємств досліджуваної галузі. 

Враховуючи специфіку діяльності підприємств 

ресторанного господарства, для більш 

об’єктивного відображення в обліку інформації за 

витратами  запропонована загальна технологія 

побудови робочого плану рахунків (табл. 1). 
 

Таблиця 1 

Узагальнення рекомендованих варіантів аналітичного обліку витрат операційної діяльності 

№ 

п/п 

Назва рахунку 

(субрахунку) 

Рекомендовані аналітичні субрахунки 

Виробничий метод 

1 23 «Виробництво» 23/1 «Гарячі страви», 23/2 «Закуски», 23/3 «Салати» за 

видами продукції власного виробництва (в т.ч. 

напівфабрикати, кондитерські вироби, напої) 

23/1 «Банкет. Замовник Дзюба І.В.» в розрізі замовлень за їх 

номерами, прізвищами замовників, датами тощо 

23/1 «Смаження» в розрізі виробничих процесів 

23/1 «Ресторан №1, м. Київ» при мережевому бізнесі під час 

консолідації звітних облікових даних, а в наступних 

аналітичних рівнях за обраними варіантами 

2 91 «Загальновиробничі 

витрати» 

91/1 «Змінні»; /11 «Логістичні витрати», /12 «Виробництво» 

91/2 «Постійні»; /21 «Логістичні витрати», /22 

«Виробництво» 

Виробничо-торговельний метод 

3 
286 «Транспортно-

заготівельні витрати» 

286/1 «Логістичні витрати»: 

/11 «Продукція власного виробництва», 

/12 «Товари». 

286/2«Виробничі витрати»: 

/21 «Виробничі витрати - страви», 

/22 «Виробничі витрати - напої», 

/23 «Виробничі витрати - фуршет». 

Таким чином, аналітичний розріз може бути у вигляді видів 

продукції власного виробництва та/або видів реалізації (на 

замовлення, фуршет, кейтеринг, банкет) тощо. 

4 
92 «Адміністративні 

витрати» 

92/1 «Корпоративні витрати», організаційні витрати, 

відрядження, професійні послуги, зв’язок, поліграфія, 

послуги банку, страхування тощо; 

92/2 «Заробітна плата»; 

92/3 «Розвиток персоналу» тощо. 

5 93 «Витрати на збут» 
93/1 «Заробітна плата», 93/2 «Утримання залу», 

93/3 «Флористика, дизайн», 93/4 «Тара, упаковка» тощо. 
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Таким чином, вбачається за доцільне на раху-

нку 23 «Виробництво» формувати сукупність 

витрат, пов’язаних із виробництвом продукції 

власного виробництва у відповідних аналітич-

них розрізах й визначати цей показник як вироб-

ничу собівартість. Витрати, накопичені на раху-

нку 91«Загальновиробничі витрати», розподіля-

ти наприкінці місяця одним із використовуваних 

в управлінському обліку методом. Нами з цією 

метою для підприємств ресторанного господарс-

тва рекомендовано інтегрований метод – поєд-

нання елементів методу «АВС» (за функціями) 

та «директ-костинг», що дозволяє зробити ак-

цент на витратності торговельно-виробничих 

процесів не ускладнюючи процес розподілу пос-

тійними витратами. 

Враховуючи той факт, що облік витрат є тру-

домістким процесом, навіть за умов його авто-

матизації, в обліковій політиці особливої уваги 

варто приділити видам і формам внутрішніх 

документів та звітів про витрати й графіку доку-

ментообігу. Для цього необхідно передбачити 

складання таблиці вихідних даних для розподілу 

загальновиробничих витрат, накопичення витрат 

за місцями їх виникнення, узагальнення витрат 

за окремими їх видами (виробничі, логістичні, 

торговельні тощо) та низку інших документів 

для створення інформаційного підґрунтя управ-

ління витратами. 

Під час обґрунтування рішень щодо прове-

дення внутрішнього аудиту формування витрат 

операційної діяльності враховують наявні види 

витратоутворюючих об’єктів за існуючими ана-

літичними групами, які визначають зміни складу 

та структури витрат, що дозволяє визначати рен-

табельність окремих видів «продуктів», отриму- 

вати інформацію про розмір витрат за центрами 

їх виникнення й відповідальними особами, ви-

значати причини відхилень бюджетів витрат. 

Підґрунтям всієї системи бюджетного управ-

ління витратами на підприємстві є бюджетна 

структура, яка визначає архітектуру бюджетної 

системи підприємства. Види обраних бюджетів 

мають бути узгоджені із причинами, через які 

вони вводяться та відповідають певним об’єктам 

бюджетів стосовно обраної мети. Впровадження 

чіткого регламенту бюджетування дозволяє за 

визначений термін виявити значну кількість не-

доліків та резервів підвищення ефективності 

роботи підприємства. Пропонуємо підприємст-

вам ресторанного господарства з невеликими 

обсягами товарообороту визначати бюджетну 

структуру в наказі про облікову політику (дода-

ток до наказу) для усунення додаткового доку-

ментального нагромадження. 

Висновки і перспективи подальших дослід-

жень. На підставі зробленого аналізу стану 

методичних засад обліку витрат і формування 

собівартості продукції в підприємствах ресто-

ранного господарства виявлено відповідні супе-

речності й розкрито організаційно-методичні 

аспекти їх усунення шляхом рекомендованої 

структури облікової політики. Обґрунтовано 

доцільність та охарактеризовано кожен рекоме-

ндований елемент облікової політики щодо ви-

трат крізь призму його необхідності для обліко-

вої та управлінської системи підприємства.  

У подальших дослідженнях щодо формуван-

ня облікової політики витрат підприємств ресто-

ранного господарства вбачається необхідним 

приділити належну увагу розкриттю питання 

розподілу витрат між різними об’єктами обліку. 
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