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Пoстiйний динaмiзм poзвитку pинкoвиx вiднoсин, глoбaлiзaцiя eкoнoмiки, 

iнфopмaтизaцiя суспiльствa тa пoсилeння кoнкуpeнцiї oб’єктивнo вимaгaють oсoбливoї 

увaги дo стaну тa пpoблeм poзвитку peстopaннoгo бiзнeсу, який є oдним з вaжливиx 

iндикaтopiв eкoнoмiчнoгo стaну кpaїни тa виpiшує низку сoцiaльнo-eкoнoмiчниx 

зaвдaнь, зoкpeмa, дoзвoляє пoвнiстю зaдoвoльняти пoтpeби спoживaчiв тa є oдним з 

пepспeктивниx eлeмeнтiв дiяльнoстi туpистичнoгo сeктopу eкoнoмiки.  

Підприємства ресторанного господарства, як і підприємства інших видів 

діяльності, можуть мати незавершене виробництво. Зазначене актуалізує питання 

оцінки, інвентаризації та бухгалтерського обліку незавершеного виробництва на 

підприємствах ресторанного господарства. Адже від правильної організації обліку й 

оцінки незавершеного виробництва залежить достовірність визначення виробничих 

витрат, рівня матеріальних витрат та калькуляція собівартості продукції. Маючи 

оперативні дані про склад і розміщення незавершеного виробництва, керівники 

підприємств і окремих підрозділів мають можливість раціонально використовувати 

матеріальні ресурси та обладнання. Як наслідок, дані обліку незавершеного 

виробництва дають необхідну інформацію для управління підприємством ресторанного 

господарства та оперативного планування його діяльності.  

До незавершеного виробництва в ресторанному господарстві слід відносити: 

заготовки та вироби, обробка яких ще не закінчені (продукція, виробництво якої 

призупинено у зв’язку із особливостями технологічного процесу, наприклад, на час 

маринування м’яса для приготування шашликів або іншої страви, для якої це є 

необхідним елементом); готові вироби, які є не повністю готові і не передані в 

торгівельний зал. 

До складу незавершеного виробництва не входять: матеріали, отримані з 

комори, але обробка яких ще не розпочата; придбані напівфабрикати, які не пройшли 

першої стадії їх обробки; остаточно забраковані продукти або страви. 

На сьогодні не існує нормативних документів, які чітко регламентують 

розрахунок собівартості незавершеного виробництва. Тому підприємства мають повну 

свободу у виборі способу оцінки незавершеного виробництва. 

Відповідно до норм П(С)БО № 9 “Запаси” (П(С)БО № 9) незавершене 

виробництво у вигляді не закінчених обробкою і складанням деталей, вузлів, виробів 

та незакінчених технологічних процесів, як складова запасів, відображається в 

бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю 

або чистою вартістю реалізації. 

Для одиничного виробництва спосіб оцінки незавершеного виробництва є 

безальтернативним, оскільки витрати обліковуються за кожним конкретним 

замовленням, а розрахунок фактичних витрат досить простий, то оцінка здійснюється 

за фактично здійсненими витратами. 

Оцінку за фактичною собівартістю використовують у випадках серійного 

виробництва з позамовним методом калькулювання, при якому витрати обліковують за 

партіями-замовленнями, а також для виробництва з попроцесним методом 

калькулювання. 

Спосіб оцінки за вартістю сировини, матеріалів, напівфабрикатів відображає 

витрати, якщо незавершене виробництво – це сировина (матеріали, напівфабрикати), 



яку тільки передано на виробництво, і яка ще не пройшла переробку. Такий спосіб 

оцінки простий у використанні, у зв’язку з цим широко використовується 

підприємствами. При цьому способі вартість незавершеного виробництва 

відображається у калькуляції собівартості з протилежним знаком (Миронова, 2007). 

Спосіб оцінки незавершеного виробництва за плановою (нормативною) 

виробничою собівартістю використовують, якщо підприємство застосовує метод 

обліку за нормативними витратами, а також якщо недоцільним є використання 

попередніх методів.  

Норматив переглядають у разі істотної зміни технологічних процесів, якості 

сировини, цін тощо. Проте, даний спосіб оцінки може викликати недостовірність даних 

в обліку, а саме: перекручення собівартості продукції, оскільки відхилення суми 

фактичних витрат від планового рівня буде віднесено на готову продукцію (Котляров, 

Корнілова, 2008). 

Вважаємо, що даний спосіб оцінки незавершеного виробництва слід 

використовувати підприємствами ресторанного господарства, які виконують велику 

кількість замовлень за день, що значно ускладнює підрахунок понесених матеріальних, 

трудових та інших ресурсів з метою визначення незавершеного виробництва. 

Оцінка за прямими витратами є спрощеним варіантом оцінки за фактичною 

собівартістю. При використанні даного способу до собівартості незавершеного 

виробництва не включають загальновиробничі витрати, оскільки їх величину буде 

розподілено за видами готової продукції. Даний спосіб доцільно використовувати лише 

якщо кількість незавершеного виробництва істотно не змінюється протягом кількох 

періодів (Миронова, 2007). 

Вважаємо, що даний спосіб оцінки незавершеного виробництва підходить для 

використання на підприємствах ресторанного господарства і може застосовуватися 

саме на середніх підприємствах ресторанного господарства.  

Таким чином, підприємство ресторанного господарства має право самостійно 

обирати спосіб оцінки незавершеного виробництва, виходячи з особливостей 

технології та організації виробництва, а також статей облікової політики. Зокрема, 

при серійному виробництві, з позамовним та попроцесним методом калькулювання 

витрат оцінку незавершеного виробництва слід здійснювати за фактичною 

собівартістю. Разом з тим, якщо незавершеним виробництвом виступає сировина 

(матеріали, напівфабрикати), то доцільно використовувати оцінку за вартістю 

сировини, матеріалів та напівфабрикатів. Метод оцінки за плановою (нормативною) 

собівартістю застосовується підприємством, якщо використовується метод обліку за 

нормативними витратами. Відповідно, підприємства, які мають протягом кількох 

звітних періодів незмінну кількість незавершеного виробництва, можуть 

використовувати спосіб оцінки за прямими витратами. 
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