
Тема лекції 8. Структура виробництва. Технологічна документація  

План 

1. Порядок складання виробничих програм для заготівельних та доготівельних підприємств. 

2. План-меню та планове меню. Нормативно-технічна і технологічна документація закладів 

ресторанного господарства. 

3. Види збірників рецептур страв, кулінарних та кондитерських виробів, їх призначення, 

структура. 

 
 

1. Порядок складання виробничих програм для заготівельних та доготівельних 

підприємств. 

 

Виробничою програмою цеху називається план-завдання по приготуванню 

кулінарних виробів за зміну або протягом робочого дня. Виробнича програма 

заготівельних цехів суттєво відрізняється від виробничої програми доготівельних. 

Заготівельні цехи підприємств ресторанного господарства  можна умовно підрозділити 

на дві групи: перша призначена для вироблення й постачання напівфабрикатами свого 

підприємства, друга — для забезпечення напівфабрикатами як свого підприємства, так і 

його філій — підприємств-доготівельних  і магазинів. У першому випадку їх виробнича 

програма складається за планом-меню даного підприємства, у другому — на підставі 

плану-меню підприємства й нарядів-замовлень філій — їдалень-доготівельних і магазинів. 

Виробнича програма заготівельних цехів як першої, так і другої групи складається за 

єдиною формою (табл. 1). 

 

 

Після одержання замовлення начальник цеху розраховує кількість сировини, 
необхідне для виготовлення м'ясних, овочевих і рибних напівфабрикатів по формулі 

 

-    необхідна кількість сировини, кг; 
— кількість напівфабрикату на замовлення, кг;  

— коефіцієнт відходів. 

Виробничою програмою доготівельних цехів є планово-розрахункове меню. При його 

складанні необхідно враховувати тип  підприємства, особливості контингенту, що 

харчуються, наявність сировини (напівфабрикатів), продуктів і інші фактори. Необхідно 

також урахувати дієтичні блюда й кулінарні вироби. 

Крім того, при складанні меню комплексних обідів слід ухвалювати в увагу вартість, 

зміст і співвідношення живильних і біологічно активних речовин і загальну калорійність 

раціонів харчування. 

У виробничій програмі повинні бути зазначені найменування й кількість блюд і 

кулінарних виробів. У ній вказується також кількість блюд і кулінарних виробів, 

реалізованих у торговельних залах самого підприємства, що й відпускаються у філіях і 

додому. 

Форма виробничої програми доготівельних цехів наведена в табл. 2. 

Т а б л и ц я  1  Виробнича програма заготовочного цеху 

Напівфабрикати Кількість Сировина Кількість 

П р и к л а д     

Картопля очищена, кг 840 Картопля, кг 1200 

Буряк зачищений, кг 200 Буряк, кг 250 

Антрекот, шт. 100 М'ясо яловиче, кг 12,5 

 І т.д.  (товстий край)  



 

На підставі виробничої програми доготівельних  цехів визначаються графіки реалізації 

й відпуску у філії й додому готових блюд і кулінарних виробів. Графік реалізації блюд 

складається для основного підприємства. У ньому вказується найменування блюд і 

кулінарних виробів, кількість їх за день і за кожну годину роботи торговельного залу. 

При складанні графіка реалізації блюд і кулінарних виробів необхідно враховувати 

тільки той час, з моменту якого реалізуються холодні, перші, другі, солодкі блюда й 

кулінарні вироби. 

Графіки відпуску блюд і кулінарних виробів у філії складаються на підставі замовлень 

 

 

2. План-меню та планове меню. Нормативно-технічна і технологічна документація 

закладів ресторанного господарства. 

 

 

План-меню. Порядок його складання. На першому етапі оперативного планування 

складається планове меню. Наявність планового меню дає можливість забезпечити 

різноманітність страв за днями тижня, уникати повторень страв, забезпечити чітку 

організацію постачання виробництва сировиною та напівфабрикатами. 

При складанні плану-меню необхідно враховувати такі вимоги: 

асортимент страв повинен відповідати рекомендованому асортиментному мінімуму 

для даного типу підприємства; 

різноманітність страв за днями тижня; 

страви, які включені до меню, повинні бути в продажу в будь-яку годину роботи 

підприємства. Для цього необхідно враховувати попит споживачів на окремі страви і 

кулінарні вироби і фактичну реалізацію їх у попередні дні; 

сезонні особливості постачання сировини, вартість страв і коливання попиту; 

враховувати тип підприємства, рівень технічного оснащення, кваліфікаційний склад 

працівників виробництва, трудомісткість приготування страв; 

на підприємствах з постійним контингентом відвідувачів приділяти увагу вимогам 

раціонального харчування, вартості харчування; 

при складанні меню комплексного і дієтичного харчування необхідно 

використовувати ЕОМ, що забезпечує розрахунки необхідної харчової цінності окремих 

страв і раціонів за заданою програмою (в залежності від статі, віку, важкості праці, ціни та 

інше). 

Тижневе меню їдалень при промислових підприємствах, навчальних закладах 

узгоджується з головою профспілкової організації, медичними працівниками. 

План меню на тиждень або декаду можна скласти на бланках, використовуючи таку 

форму: 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц я  2  Форма планово-розрахункового меню проектованого підприємства 

Блюда й кулінарні 

вироби 

Одиниця 

виміру 

 

Кількість 

за день 

 Для реалізації  Для відпуску додому 
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торговельному 

залі 

філіях 

      



План-меню на тиждень 
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План-меню складається завідувачем виробництвом і бригадиром за участю 

інженера-технолога, працівника складу,   калькулятора. Воно затверджується 

керівником підприємства і приймається до виконання як виробничий план. 

Денне меню – передбачає програму виробництва на кожний день. Щоденно 

завідуючий виробництвом складає меню, в якому вказує назву і номер страви за 

Збірником рецептур, кількість страв, що намічені до виробництва. 

Меню складається в двох примірниках, підписується завідуючим виробництвом 

(бригадиром), калькулятором і затверджується керівником підприємства. 

Зразок Плану-меню 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

Номер документа Дата складання  

Керівник 

________________ 

посада 

_________ ___________________ 

підпис розшифровка підпису 

«____» _________________ 

ПЛАН-МЕНЮ 

на «___» _______________ р. 

 

№ 

п/п 

Найменування  код Номер страви за 

збірником 

рецептур, ТТК, 

СТК 

Вихід 

однієї 

страви, г 

Страви і 

гарнір 

Кількість Ціна 

продажу, 

грн. Коп. 

Сума, 

грн.. 

Коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8  

         

         

         

   і т.Д.      

         

Завідуючий виробництвом __________ ___________________________ 



(підпис) (розшифровка підпису) 

Технологічна документація – сукупність документів, які визначають технологічний 

процес виготовлення виробів (регламентує та описує проведення технологічного процесу 

виготовлення кулінарної продукції, булочних і борошняних кондитерських виробів), 

споживання яких безпечне для життя й здоров’я людини. До неї належать збірники 

рецептур страв, кулінарних, борошняних кондитерських і булочних, технологічні 

інструкції і технологічні карти. Технологічні карти не підлягають державній реєстрації у 

Державному комітеті стандартизації, метрології та сертифікації України. 

 

 

3. Види збірників рецептур страв, кулінарних та кондитерських виробів, їх 

призначення, структура. 

 
Збірники рецептур для підприємств ресторанного господарства є декількох видів: 

Збірник рецептур страв і кулінарних виробів для роздрібної торговельної мережі 

підприємств ресторанного господарства; Збірник рецептур страв дієтичного харчування; 

Збірник рецептур національних страв і кулінарних виробів; Збірник рецептур борошняних 

кондитерських і булочних виробів. 

Збірник рецептур складається із трьох взаємно пов'язаних частин: нормативів витрат 

сировини, виходу напівфабрикатів і готової продукції; рецептур закусок, страв, 

кулінарних виробів, соусів і гарнірів; технологічних інструкцій, за умови виконання яких 

можна виготовити кулінарну продукцію із заданими властивостями. 

Нормативи витрат сировини, виходу напівфабрикатів і готової продукції, як уже 

зазначалося, розроблені НДІ громадського харчування на основі експериментальних 

досліджень у лабораторних і виробничих умовах підприємств ресторанного господарства 

з математико-статистичною обробкою експериментальних даних і затверджені 

Міністерством торгівлі СРСР і Міністерством зовнішньоекономічних зв 'язків і торгівлі 

України, є обов'язковими для підприємств та організацій ресторанного господарства на 

території України. 

Нормативи витрат сировини і виходу напівфабрикатів розроблені з урахуванням 

можливості використання сировини різної кондиції. Нормативи відходів і втрат під час 

обробки м'яса і птиці розроблені з урахуванням надходження сировини І і II категорій 

угодованості, а свинини — м’ясної, обрізної і жирної. Нормативи відходів і втрат під час 

обробки рибної сировини розроблені з урахуванням надходження риби різних розмірів і 

промислового розбирання (потрошена, без голови, тушка, філе зі шкірою чи без шкіри). 

Для картоплі, моркви й буряка  норми відходів і втрат за механічної обробки встановлені 

за сезонністю, тому що в міру зберігання кількість відходів зростає. Величина відходів і 

втрат при кулінарній обробці гастрономічних товарів установлена з урахуванням їхньої 

промислової обробки. 

Безперечну значущість має та частина нормативів, що належить до втрат маси 

продуктів за різиих способів теплової кулінарної обробки, тому що без цих даних 

неможливо підійти до обгрунтованого виходу кулінарної продукції. 

У нормативній частині Збірника рецептур містяться таблиці норм взаємозамінності 

продуктів і тривалості теплової кулінарної обробки. 

Рецептурна частина Збірника за обсягом найбільша, бо має рецептури закусок, страв, 

соусів, гарнірів, напоїв різноманітних асортиментів. Всі рецептури складені па основі 

нормативів. 

Таким чином, рецептури Збірника — це кількісні і якісні композиції продуктів, 

напрацьовані багатьма поколіннями кулінарів, які дозволяють готувати смачну й зовні 

привабливу їжу. Перш ніж вносити зміни до цих рецептур або розробляти нові, необхідно 

докладно вивчити хімічний склад і властивості харчових продуктів, розуміти характер 



фізико-хімічпих змін, що відбуваються в них при кулінарній обробці, і бути таким собі 

дегустатором, здатним сприймати відтінки смаку і аромату, а також смакоароматичпий 

букет страви або кулінарного виробу в цілому. 


	План-меню на тиждень

