
Лекція 9 

Тема лекції     Структура виробництва.Технологічна документація  

План 

1. Галузеві стандарти (ГСТи) на кулінарну продукцію. 
2. Технічні умови і технологічні інструкції (ТУ й ТІ) на продукцію ресторанного 

господарства. 
3. Стандарт підприємства (СТП). 
4. Порядок розробки та затвердження технологічної документації на фірмові страви, 

кулінарні й борошняні кондитерські вироби у закладах ресторанного господарства. 
5. Техніко-технологічні карти, їх призначення та структура. 
 

1. Галузеві стандарти (ГСТи) на кулінарну продукцію. 
 

Галузеві стандарти (ГСТи) на кулінарну продукцію розробляються фахівцями відповідних 

галузей харчової промисловості: м'ясної, птахопереробної, рибної, консервної. 

Наразі існують ГСТи на кулінарні напівфабрикати такого групового асортименту: м'ясні 

натуральні (великокускові, порціонні, дрібно- кускові), м'ясні січені, з курей, курчат, індичок, качок, 

каченят, з риби (у вигляді тушки), картоплі й овочів. 

Особливість ГСТу як нормативного документа полягає в тому, що його вимоги до асортименту 

кулінарної продукції, показників її якості й інших умов поширюються на підприємства всіх відомств і 

форм власності, у тому числі й на підприємства ресторанного господарства. Це означає, що якість 

напівфабрикатів того асортименту, що визначений ГСТом, має бути однаковою на всій території 

України, незалежно від того, яке підприємство ці напівфабрикати виготовляє. 

ГСТи мають таку інформацію: назва продукції, номер ГСТу, номер галузевого класифікатора 

продукції, термін дії, замість якого нормативного документа вводиться; область дії ГСТу; асортимент 

продукції; технічні вимоги до продукції, на яку розроблений ГСТ; правила приймання й методи 

випробувань; упакування, маркування, зберігання й транспортування; перелік нормативної 

документації, на яку виконувались посилання під час розробки ГСТу. 

ГСТ підписують розробники, узгоджують з органом санепідслужби Мінохорони здоров'я 

України й затверджується керівником відомства – розробника стандарту; до нього додається 

технологічна інструкція. 

У системі ресторанного господарства розроблена власна технологічна інструкція на 

виробництво кулінарних напівфабрикатів, що відображає специфіку підприємств і вимоги ГСТів. 

Підприємства ресторанного господарства не зобов'язані організовувати виробництво 

напівфабрикатів й іншої кулінарної продукції, на яку є ГСТи, вони можуть одержувати цю продукцію 

від харчових підприємств за контрактами. 
 

3.Стандарт підприємства (СТП). 

Стандарт підприємства (СТП) розробляють на кулінарні вироби, що готують із застосуванням 

нетрадиційних способів холодної й теплової обробки харчових продуктів, а також на нові торгово-

технологічні процеси. 

Проект стандарту підприємства узгоджується з територіальним органом санепідслужби й 

затверджується керівником підприємства. 

СТП за своїм змістом не повинні суперечити ДСТУ та іншим нормативним документам. 

СТП містить таку інформацію: назва виробу і сфера застосування СТП; перелік сировини, що 

застосовується для приготування страви чи кулінарного виробу із зазначенням нормативної 



документації на сировину; вимоги до якості сировини в частині відповідності його ДСТУ, ГСТам, ТУ, 

медико-біологічним вимогам і санітарним нормам, сертифікат відповідності й посвідчення якості; 

норми закладання сировини масою брутто й нетто, виходу напівфабрикату й готової продукції; опис 

технологічного процесу приготування продукції з виокремленням параметрів, що надають безпеку 

продукції, специфіки нетрадиційних технологічних прийомів, перелік використаних харчових добавок 

тощо; вимоги до оформлення, подавапня, реалізації і зберігання продукції; спосіб транспортування — 

відповідно до санітарних правил; тип упакування й маркування із зазначенням виду тари, 

пакувального матеріалу, дозволеного Міпохорони здоров'я для контакту з харчовими продуктами; 

показники якості й безпеки із зазначенням органолептичних властивостей й основних фізико-хімічних 

і мікробіологічних показників; методи випробувань із зазначенням методів контролю й періодичності 

кожного дослідження за перевірними характеристиками безпеки продукції, контрольних нормативів 

та обсягів контрольованої партії; вимоги охорони довкілля із зазначеними екологічними нормами 

щодо запобігання заподіюванню шкоди навколишньому природному середовищу, здоров'ю й 

генетичному фонду людини при виробництві продукції; інформаційні дані про харчову й енергетичну 

цінність продукції із зазначенням вмісту білків, жирів, вуглеводів і калорійності. 

Стандарт підприємства вводиться в дію наказом по підприємству ресторанного господарства. 
 

4. Порядок розробки та затвердження технологічної документації на фірмові страви, 

кулінарні й борошняні кондитерські вироби у закладах ресторанного господарства. 

 

Порядок розробки й затвердження технологічної документації на фірмові страви, кулінарні й 

борошняні кондитерські вироби на підприємствах ресторанного господарства затверджений наказом 

Мінекономіки України № 210 від 25.09.2000 р. Дія даного Порядку поширюється на підприємства 

громадського харчування всіх форм власності, а також громадян-підприємців, іноземних юридичних 

осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність у сфері громадського харчування на території 

України. 

Фірмові страви й вироби виготовляють із безпечних для життя і здоров'я споживачів продуктів і 

сировини гарантованої якості, що відповідають вимогам Закону про якість харчових продуктів. 

Використання імпортних продуктів і сировини дозволяється у разі їхньої відповідності вимогам 

Закону України № 468/97-ВР "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції" 

від 17.07.1997 р. і Закону про якість харчових продуктів. У разі відсутності будь-якого компонента, що 

входить у рецептуру, фірмові страви й вироби не виготовляються. 

Фірмові страви й вироби готують кваліфіковані кухарі й кондитери, що мають спеціальну 

професійну освіту (підготовку). 

На нові фірмові страви й вироби суб'єктом господарювання у сфері ресторанного господарства 

мають бути складені технологічні карти. У них зазначають: 

• технологічний процес приготування фірмової страви або виробу; 

• перелік продуктів, продовольчої сировини, речовин і супутніх матеріалів, що 

використовуються у процесі приготування із зазначенням даних про норми їхнього вмісту в кінцевому 

харчовому продукті; 

• термін придатності до вживання; 

• умови зберігання і спосіб реалізації споживачеві. 

При складанні технологічної документації на фірмові страви (вироби) необхідно керуватися 

нормами відходів і втрат під час холодної і теплової обробки сировини та продуктів, визначеними: 

• Збірником рецептур національних страв і кулінарних виробів для підприємств ресторанного 

господарства, затвердженим наказом МВЕСторгу України № 484 від 06.07.1999 р.; 

Збірником рецептур страв і кулінарних виробів для підприємств ресторанного господарства, 

затвердженим наказом Міністерства торгівлі СРСР № 310 від 12.12.1980 р.; 

• Збірником рецептур борошняних кондитерських і булочних виробів для підприємств 

ресторанного господарства (лист Міністерства торгівлі СРСР № 0176-75) від 30.12.1983 р.; 

• Збірником "Рецептури на торти, тістечка, кекси й рулети" (М: Харчова промисловість, 1978 р., 



ч. I, II, ІН); 

• актами контрольного приготування фірмових страв і виробів, іншими нормативними 

документами, затвердженими у встановленому порядку. Норми закладання на нові й імпортні види 

сировини за їхньої відсутності в Збірниках рецептур установлюються шляхом контрольного 

дослідження. 

Відповідальність за правильність складання й оформлення технологічної документації на 

фірмові страви, кулінарні й борошняні кондитерські вироби несе керівник закладу ресторанного 

господарства. Рецептура фірмової страви (виробу) є власністю виробника. Технологія приготування і 

вихід готової продукції перевіряються керівником суб'єкта господарювання шляхом контрольного 

приготування фірмової страви (виробу). Результати перевірки оформляються актом. 

Розробляючи технологічну документацію на фірмові страви, кулінарні й борошняні 

кондитерські вироби, суб'єкт господарювання у сфері ресторанного господарства мусить провести 

лабораторні дослідження такої продукції за бактеріологічними показниками в закладах державної 

санітарно-епідеміологічної служби або інших лабораторіях, атестованих Міністерством охорони 

здоров'я на право проведення таких досліджень. 

Розроблені технологічні карти узгоджуються територіальною санітарно-епідеміологічною 

службою й затверджуються керівником підприємства ресторанного господарства. Технологічні карти 

не підлягають державній реєстрації в Державному комітеті стандартизації, метрології й сертифікації 

України. 

Контроль за дотриманням порядку розробки і затвердження технологічної документації на 

фірмові страви й вироби здійснюють службові особи органів виконавчої влади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостійна робота до теми  

«Структура виробництва. Технологічна документація» 

Питання 

1. Технічні умови і технологічні інструкції (ТУ й ТІ) на продукцію ресторанного господарства  

2. Технологічні карти, їх призначення та структура. 

 
Література: 2; 10; 16; 17 - 21 .  

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Питання 1. Технічні умови і технологічні інструкції (ТУ й ТІ) на продукцію ресторанного 

господарства  

 

До нормативно-технологічної документації, якою користуються заклади ресторанного господарства, 

належать: 

• галузеві стандарти (ГТ); 

• стандарти підприємства (СТП); 

• технічні умови (ТУ); 

• технологічні інструкції (ТІ) на продукцію, яку виробляють промислові та заготівельні 

підприємства для постачання іншим підприємствам. 

Галузеві стандарти (ГОСТи) є основним нормативним документом, що регламентує виробництво 

напівфабрикатів і кулінарних виробів. ГОСТи розробляють і затверджують для підприємств м'ясної, 

молочної та харчової промисловості, рибного господарства, які виробляють продукцію для закладів 

ресторанного господарства. 

Технічні умови (ТУ) - основний регламентуючий документ, що визначає виробництво 

напівфабрикатів лише у закладах ресторанного господарства. ДСТУ і ТУ містять вимоги до якості 

сировини і напівфабрикатів із органолептичних і фізико- хімічних показників. Технічні умови 

розробляються на підприємствах на нову продукцію, погоджують з органами СЕС Міністерства 

охорони здоров'я України і реєструються в регіональному відділенні Держстандарту України. 

Технічні умови містять таку інформацію: назву ТУ, номер, перелік дій, список розробників, 

узгодження з органом санепідемслужби Міністерства охорони здоров'я України; затвердження 

керівником відомства; асортимент продукції ресторанного господарства; технічні вимоги, у т.ч. 

органолептичні, мікробіологічні та фізико-хімічні показники якості; правила приймання; методи 

випробувань; розфасування, пакування, маркування; перелік документів, на які посилаються в ТУ; 

технологічна інструкція з ретельним описом процесу, у т.ч. правила зберігання й використання 

продукції. 

Технічні умови та технологічні інструкції, зазвичай, розробляють на продукцію ресторанного 

господарства, що виготовляється великими партіями централізовано, що призначена для 

використання на підприємстві-виробнику, а також для постачання в заклади ресторанного 

господарства й роздрібну торговельну мережу. 

Технологічні інструкції (ТІ) вводяться одночасно зі стандартами (технічними умовами). Вони є 

основними технологічними документами, що визначають асортимент напівфабрикатів, які 

виробляються; вимоги до якості та норми витрати сировини; порядок проведення технологічних 

процесів; вимоги до упакування та маркування; умови і строки зберігання та транспортування. 

Технологічні інструкції містять: вступ, опис механічної обробки сировини й виробництва 

напівфабрикатів, технологію приготування відповідної продукції. 

У технологічних інструкціях наведені такі параметри технологічного процесу: температура 

нагрівального середовища і продукту, тривалість технологічної операції тощо; викладені рекомендації 

з використання посуду, інвентарю, технологічного устаткування. 

 



Питання 2. Технологічні карти, їх призначення та структура 

Технологічні карти складаються на кожну страву, кулінарний виріб на підставі Збірника рецептур, 

який застосовується у конкретному закладі ресторанного господарства. 

У технологічних картах зазначають: найменування страв, номер і варіант рецептури, норму вкладення 

сировини масою нетто на одну порцію, а також дається розрахунок на визначену кількість порцій або 

виробів, що готуються у котлах певної ємкості, вихід страви. 

У картках також наводять короткий опис технологічного процесу приготування страви і його 

оформлення, звертають увагу на послідовність закладки продуктів залежно від строків їх теплової 

обробки, наводять вимоги до якості страв, коефіцієнти її трудомісткості, що враховують витрати праці 

кухаря на приготування обраної страви. 

Технологічні картки на гарніри до других страв складаються окремо. 

Структура технологічної карти 

Збірник рецептур                                                                  (Лицьовий бік) 

№ рецептури 
Технологічна карта 

(назва страви) 

 

                                                                        (Зворотний бік) 

Короткий опис технологічного процесу 

Технологія приготування та правила відпускання.  

Якісна оцінка готової страви: 

• зовнішній вигляд; 

• колір; 

• запах і смак; 

• консистенція. 

Трудомісткість приготування страви: 

• коефіцієнт трудомісткості страви. 

Техніко-технологічні карти 

Техніко-технологічні карти (ТТК) розробляють на нові та фірмові страви і кулінарні вироби - ті, що 

виробляють і реалізують тільки у конкретному закладі ресторанного господарства. Строк їх дії 

визначає сам ЗРГ. ТТК містить розділи: 

1. Найменування виробу в галузі застосування ТТК. Зазначають точну назву страви, яку не 

можна змінити без 

затвердження; наводять конкретний перелік підприємств (філій), яким дозволено готувати та 

реалізувати страву. 

2. Перелік сировини для виготовлення страви (виробу). 

3. Вимоги до якості сировини. 

Обов'язково роблять запис про те, що сировина, харчові продукти, напівфабрикати для конкретної 

страви (виробу) відповідають нормативним документам (ДСТУ, ТУ), мають сертифікати і 

посвідчення якості. 

4. Норми закладки сировини масою брутто і нетто, норми виходу напівфабрикатів і готового 

виробу. 

5. Опис технологічного процесу. 

Найменування 

продуктів 

Норма 

продуктів на 

одну порцію, 

г(нетто) 

Розрахунок кількості продуктів 

100 90 70 60 50 40 зо 

Кількість продуктів, кг (нетто) 

         



Дають докладний опис цього процесу, режиму холодної та теплової обробки, що забезпечують 

безпеку страви (виробу), наводять використані харчові добавки, барвники тощо. 

6. Вимоги до оформлення, подавання, реалізації та зберігання. 

Відображаються особливості оформлення, правила подавання страви, порядку реалізації, зберігання. 

7. Показники якості і безпеки. 

Зазначають органолептичні показники страви (смак, запах, колір, консистенція), фізико-хімічні та 

мікробіологічні показники, що впливають на безпеку страви. 

8. Показники харчового складу й енергетичної цінності. 

Наводять дані про харчову й енергетичну цінність страви, 

які особливо важливі для організації харчування певних груп споживачів (дієтичне, лікувально-

профілактичне, дитяче харчування тощо). 

Структура техніко-технологічної карти 

"Затверджую" Директор ресторану 

 ____________________________________   С. Миколайчук 

 ________________________________________________ 2012 р. 

Техніко-технологічна карта № 1 

назва страви (виробу) 

1. Область застосування. 

ТТК поширюється на страву, що готується в ресторані та його філії. 

2. Перелік сировини. 
2.1. Назва сировини (перелік). 

2.2. Сировина, яка використовується для приготування вибраної страви, повинна відповідати вимогам 

нормативної документації, мати сертифікати і посвідчення якості.  

3. Рецептура. 

 

4. Технологічний процес. 

Опис технологічного процесу приготування страви. 

5. Оформлення, подавання, реалізація та зберігання. 

6. Показники якості та безпеки. 

Органолептичні показники страви: 

• зовнішній вигляд; 

• консистенція; 

• колір, смак, запах.  

Фізико-хімічні показники: 

• масова частка сухих речовин, %; 

• масова частка жиру, %; 

• масова частка солі, %; 

 Мікробіологічні показники. 

7. Харчова й енергетична цінність. 

• білки, жири, вуглеводи; 

• енергетична цінність, кКал/кднс. 

Відповідальний розробник ПІБ 

 

Найменування сировини Маса брутто (г) Маса 
  

нетто (г) 

    

Вихід готової страви 
   



Запитання для самоперевірки 

1. Назвіть нормативно-технічну документацію, якою користуються заклади ресторанного 

господарства для випуску продукції. 

2. Яке призначення технічних умов (ТУ)? 

3. Яку інформацію містять технічні умови (ТУ)? 

4. Яке призначення технологічних інструкцій (ТІ)? 

5. Яку інформацію містять технологічні інструкції? 
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