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Особливості калькулювання кейтерингу: організаційно-методичні засади 
 

У роботі розглянуто складові собівартості кейтерингових послуг (кейтерингу), 

ідентифіковано прямі та непрямі витрати процесу надання послуг кейтерингу, визначено 

напрями формування аналітичного обліку надання кейтерингових послуг для цілей калькулювання. 

Досліджено організаційно-методичні особливості калькулювання в частинні обрання 

напівфабрикатного варіанту попередільного методу обліку витрат на виробництво (надання 

послуг) і калькулювання собівартості кейтерингу. Здійснене дослідження сприяло розробці 

калькуляції як документальне забезпечення процесу визначення собівартості кейтерингу та 

формування достатньої інформації для потреб користувачів та запитів керівництва щодо 

ефективності діяльності кейтерингової компанії (підприємства ресторанного бізнесу). Виділені 

пропозиції щодо калькулювання кейтерингових послуг забезпечують повноту та достовірність 

інформації про вартість кейтерингу і створюють передумови до удосконалення методики 

бухгалтерського обліку на підприємствах ресторанного бізнесу при наданні кейтерингових послуг.  

Ключові слова: кейтеринг; організація; методика; облік; ресторанний бізнес; калькулювання; 

калькуляція. 

 

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку соціально-орієнтованої ринкової економіки для 

підприємств ресторанного бізнесу, характеризується істотними труднощами в пошуку нових неосвоєних 

сегментів ринку. У той же час отримують розвиток нові додаткові послуги, які можуть стати для 

підприємств ресторанного господарства дуже перспективними і високоприбутковими. Одним із прикладів 

є кейтерингові послуги, які представляють собою новий напрямок у сфері обслуговування потенційних 

клієнтів підприємствами ресторанного бізнесу.  

Важливе значення має формування достовірної інформації про реальну вартість послуг кейтерингу. 

Це, в свою чергу, зумовлює необхідність поглибленого вивчення складових організації обліку у напрямі 

калькулювання задля налагодженості облікового процесу на підприємствах ресторанного бізнесу та 

ефективного управління суб’єктом господарювання з використанням, одержаного від системи 

бухгалтерського обліку, інформаційного забезпечення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемні аспекти облікового відображення діяльності 

ресторанного бізнесу піднімалися в працях І.С. Коробкіна, О.О. Нестеренко [4], Є.Тихомирова [6], 

І.С. Андрющенко, О.В. Чумак, [7], А.Л. Цюцяк [8] та інші. Кейтеринг є об’єктом досліджень багатьох 

науковців в різних галузях: Н.С. Акімова, А.А. Гудков, Л.Л. Івашина, Л.О. Кириляєва, О.О. Нестеренко, 

І.С. Коробкіна, О.А. Полянська, Т.Сушальська, однак, на недостатньо дослідженому рівні залишаються 

організаційно-методичні питання калькулювання кейтерингу. 

Метою дослідження є удосконалення процесу калькулювання кейтерингових послуг на 

підприємствах ресторанного господарства. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Сучасний ритм життя, нові тенденції проведення 

заходів і оформлення свят та урочистостей, корпоративні зустрічі, фуршети, банкети, організація 

конференцій і виставок – все це є основними умовами для розвитку руху кейтерингу.  

Поєднання облікових аспектів по калькулюванню собівартості випуску страв, як витрат основного 

виробництва, і розрахунку вартості транспортних послуг, пов’язаних з доставкою і виїзним 

обслуговуванням, широкий перелік додатково наданих послуг, відсутність чітко проробленої нормативної 

бази, що надання саме кейтерингових послуг, зумовлює необхідність розгляду питань організації обліку 

кейтерингу. 

Булаев С.В. зазначає, що порядок обліку в кейтерингових компаніях може бути аналогічний системі 

узагальнення інформації про фінансово-господарської діяльності на підприємствах громадського 

харчування, при цьому варто звернути увагу на транспортні витрати, оскільки доставка в собівартості 

кейтерингових послуг займає не останнє місце і списувати їх як умовно постійні за принципом 

загальногосподарських витрат без розподілу на об’єкти калькулювання було б щонайменше необачно [1]. 

Погоджуємося з А.Л. Цюцяк [8], яка акцентує, що операції з доставки страв є обов'язковою складовою 

виїзного ресторанного обслуговування, а тому транспортні витрати повинні включатися в собівартість 

наданих послуг шляхом їх розподілу між конкретними замовленнями. Базою розподілу таких непрямих 
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витрат може виступати або вартість продукції і товарів, переданих замовникам при наданні послуг 

кейтерингу, або ж кілометри пробігу транспортними засобами до місця облаштування заходи. Як правило, 

підприємства ресторанного бізнесу, операції по виготовленню продукції власного виробництва 

враховують по одному з наступних способів: торговий, виробничо-торговий або виробничий спосіб.  

Кейтеринг в повному обсязі не може враховуватися по одному з наведених способів, оскільки він 

пов’язаний з наданням послуг в короткостроковому періоді, а, отже, вимагає оперативного калькулювання 

собівартості і визначення ціни послуг, що надаються. Крім того, витрати виїзного ресторанного 

обслуговування недоцільно відносити на різні синтетичні рахунки («Виробництво», «Загальновиробничі 

витрати», «Адміністративні витрати» і «Витрати на продаж»), оскільки така методика ускладнить не лише 

порядок виділення витрат на послуги кейтерингу, а й визначення ефективності їх надання.  

З метою облікового відображення подібних послуг варто всі витрати, пов’язані з їх наданням 

(включаючи витрати сировини на виготовлення страв, транспортні витрати, витрати на обслуговування 

заходу, витрати на оплату праці персоналу і т.д.), відображати на аналітичному субрахунку «Послуги 

кейтерингу», який доцільно відкрити до рахунку «Основне виробництво». У дебет зазначеного рахунку 

варто зараховувати витрати, безпосередньо пов’язані з наданням досліджуваних послуг, що дозволить 

відокремити облік кейтерингу від інших видів діяльності ресторанного господарства.  

У зв’язку з ускладненням технологічного процесу для підприємств ресторанного господарства, які 

надають послуги кейтерингу, вважаємо за можливе використовувати напівфабрикатний варіант 

попередільного методу обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції з 

використанням рахунку «Напівфабрикати».  

 
Рис. 1. Документальне забезпечення процесу формування собівартості кейтерингової послуги 

за аналітичним субрахунком «Послуги кейтерингу» 

Калькуляція до рахунку № 20441281 від  10.01.2018 R
 

Замовник: ТОВ "Агро-Україна"

Місце здійснення: Чоп Вид послуг Фуршет

Найменування : К-сть чол. 20

Замовлення № Дата замовлення Ставка план Валюта ставки
Одиниця 

розрахунку

Всього 

одиниць
Сума факт.

Валюта 

рахунку

20441281 20.12.2017 15000 грн. 1,000 15 000,00 грн.

По ставці

1 план-меню № 22 10.01.2018 2500  05-5 ( ) - 10.01.2018 2500,00 416,67

  2500,00 416,67

1 напої в асортименті 10.01.2018 3000  1301 ( ) - 09.01.2018 3456,80 576,13

2 фрукти в асортименті 10.01.2018 500  1341 ( ) - 10.01.2018 450,00 0,00

3 906,80 576,13

1 офіціанти 10.01.2018 500  1301 ( ) - 10.01.2018 500,00 0,00

2 повар 10.01.2018 300  1301 ( ) - 10.01.2018 300,00 0,00

800,00 0,00

1 ЄСВ 22% 10.01.2018 176  1301 ( ) - 10.01.2018 176,00 0,00

176,00 0,00

Всього власне виробництво, UAH: 6976,00 Всього власне виробництво факт: 7382,80 992,80

Ціна послуги ПДВ

1 1121 10.01.2018 1800  5/08 (5/08) - 10.01.2018 1800,00 300,00

  0,00 0,00

1 800,00 300,00

Всього по партнеру, UAH: 2 400,00 Всього по партнеру факт: 1 800,00 300,00

1 1123 10.01.2018 1000  1301 ( ) - 10.01.2018 600,00 0,00

600,00 0,00

Всього по партнеру, UAH: 1 000,00 Всього по партнеру факт: 600,00 0,00

1 1124 10.01.2018 1200  34 - 10.01.2018 1200,00 200,00

1 200,00 200,00

Всього по партнеру, UAH: 1 200,00 Всього по партнеру факт: 1 200,00 200,00

Всього по послугам, UAH: 10 982,80  

Сума рахунку 15 000,00 UAH

Дохід 1517,20 UAH

в т.ч. ПДВ з доходу 20 % 2500,00 UAH

оренда залу

Документ партнера

товар (перепродаж)

оплата праці персоналу

Партнер

податки, внески

Тов "Тиса"

Власне виробництво

власні страви

Тов "Тиса-Транс"

транспортні послуги

ТОВ "Фемелі Декор"

оформлення залу (квіти, декоративні елементи)
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При такому методі вартість послуг кейтерингу формується з витрат, понесених у двох переділах [8]: 

– у першому переділі виробляються напівфабрикати власного виробництва, які передаються на 

виготовлення страв основної кухні для забезпечення послуг виїзного ресторанного 

обслуговування або для реалізації іншим особам. Виготовлені основною кухнею напівфабрикати 

оприбутковуються за виробничою собівартістю з кредиту субрахунка «Основне виробництво» в 

дебет рахунку «Напівфабрикати»; 

– у другому переділі формується собівартість послуг кейтрингу, яка складається з виробничої 

собівартості отриманих з основної кухні напівфабрикатів і вартості наданих послуг виїзного 

обслуговування (витрати на доставку; оренда місця проведення заходу, обладнання, транспортних 

засобів; оплата праці кухарів, офіціантів, оформлення; музичний супровід і т. д.). Наведені 

витрати в цілому формують собівартість послуг кейтерингу.  

Отже, визначена вище методика обліку кейтерингу дозволяє оперативно визначати собівартість даних 

послуг та сприяє оптимізації ціноутворення, підвищує ефективність контролю та управління в цілому 

підприємствами ресторанного бізнесу. 

Для реалізації можливості визначення реальної вартості послуг кейтерингу пропонуємо 

використовувати наступну форму калькуляції (рис. 1). Комплексне запровадження в практику діяльності 

підприємств ресторанного бізнесу розробленої форми калькуляції кейтерингових послуг та 

вищеокресленої методики обліку витрат забезпечить достовірність визначення інформації про реальну 

вартість послуг кейтерингу та ефективність їх надання. 

Наведені пропозиції створюють передумови до удосконалення організації облікового процесу та 

методики обліку ресторанного бізнесу в цілому при наданні кейтерингових послуг. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, результати дослідження дозволили 

удосконалити методику калькулювання кейтеренгових послуг (в частинні обрання напівфабрикатного 

варіанту попередільного методу обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції), а 

також розробити калькуляційну форму для визначення собівартості кейтерингу та формування достатньої 

інформації для потреб користувачів та запитів керівництва щодо ефективності кейтерингових послуг. 

Наведені пропозиції створюють передумови до удосконалення організації облікового процесу на 

підприємствах ресторанного бізнесу при наданні кейтерингових послуг. Перспективними напрямами 

дослідження є удосконалення методики бухгалтерського обліку кейтерингових послуг та розробка 

аналітичного забезпечення управління такими послугами та ресторанним бізнесом в цілому. 
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