ВІСНИК СТУДЕНТСЬКОГО
НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
«ВАТРА»
ВІННИЦЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Випуск 96

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
ІХ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«Актуальні проблеми ефективного соціальноекономічного розвитку України: пошук молодих»
23 квітня 2020 року
Вінниця 2020

УДК 338.1(045)
Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького
торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Вінниця: Редакційно-видавничий
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. Вип.96. С.244
У Віснику розглядаються стратегічні аспекти розвитку вітчизняних підприємств в
умовах євроінтеграції та глобалізації; сучасні моделі, стратегії, технології
менеджменту. Значна увага приділяється стратегічним напрямкам розвитку
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних євроінтеграційних
процесів; фінансовим механізмам забезпечення соціально-економічного розвитку
країни; моделюванню та проєктуванню процесів управління в соціально-економічних
системах; маркетинговим технологіям в умовах інноваційного розвитку бізнесу.
Висвітлюються проблеми розвитку ринку послуг індустрії гостинності; якості та
безпеки сучасного товарознавства; правові, історичні та соціально-психологічні
тенденції державотворення в Україні. Досліджується роль молоді в соціальноекономічному розвитку України та передумови професійної самореалізації в умовах
ринкової економіки: мовний, соціальний та міжкультурний аспекти.
Розраховано на аспірантів, молодих вчених, здобувачів вищої освіти, що
цікавляться проблемами соціально-економічного розвитку суспільства.
Редакційна колегія: Голова редакційної колегії – Замкова Н.Л., д.філос.н., проф.
Відповідальний секретар – Мартинова Л.Б., д.е.н., доц.
Члени редакційної колегії:
Боковець В.В., д.е.н., проф., Власенко І.В., д.е.н., проф., Власенко І.Г., д.мед.н.,
проф., Денисюк О.М., д.е.н., проф., Іваницька Н.Б., д.філол.н., проф., Корж Н.В.,
д.е.н., проф., Мельничук О.Ф., д.ю.н., доц., Прутська О.О., д.е.н., проф.,
Богацька Н.М., к.е.н., доц., Гладьо С.В., к.філол.н., доц., Головчук Ю.О., к.е.н.,
доц., Гусак Л.П., к.пед.н., доц., Недбалюк О.П., к.е.н., доц., Лобачева І.Ф., к.пед.н.,
доц., Поліщук О.А., к.е.н., доц., Пчелянська Г.О., к.е.н., доц., Романовська Ю.А.,
к.е.н., доц., Рябенька М.О., к.е.н., доц., Тернова А.С., к.т.н., доц.
Друкується за ухвалою Вченої Ради Вінницького торговельно-економічного
інституту КНТЕУ.
Свідоцтво Вінницького обласного управління юстиції про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації № 662-20-р серія ВЦ від 14 грудня 2006 року.
Наукові роботи друкуються в авторській редакції.

2

ЗМІСТ
РОЗВИТОК РИНКУ ПОСЛУГ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ ЯК
СПОСІБ ВИРІШЕННЯ СТРУКТУРНИХ ПРОБЛЕМ
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Абубакірова Н.П.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІСТОРИЧНІ ТА СУЧАСНІ ВИДИ ЗБУТУ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ
ЧЕРЕЗ АГЕНТСЬКІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ…………………………………………..

7

Баркалова-Жигадло М.С.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ РИНКУ РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ М. ВІННИЦІ……………………..

19

Баркалова-Жигадло М.С.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕНДЕНЦІЇ У ВИГОТОВЛЕННІ ЦУКРОЗАМІННИКІВ……………………….

24

Береженна І.В.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ СУХАРНИХ ВИРОБІВ ТА ЗБІЛЬШЕННЯ
ТЕРМІНУ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ……………………………………………………………

32

Білохатнюк О.С.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВПРОВАДЖЕННЯ
НОВІТНІХ
ТЕХНОЛОГІЙ
САМБУКІВ
ПРОФІЛАКТИЧНОГО
СПРЯМУВАННЯ
У
ПІДПРИЄМСТВ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА………………………………………………

40

Бондар М.М.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕКСТРАКТІВ ПЛОДІВ І ЯГІД
У РЕЦЕПТУРАХ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ………………………………...

49

Бондарчук І.О.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ………….

60

3

Брайлян О.І.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ КУХНІ…………………………………………..

68

Вигонюк Ю.А.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СИРУ БРИНЗА
ЗБАГАЧЕНОГО ПРОБІОТИЧНИМИ КУЛЬТУРАМИ L. ACIDOPHILUS……

75

Вигонюк М.В.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ ДЛЯ СИРУ СУЛУГУНІ…………………………..

82

Висоцький Б.О.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗРОБКА
КОМПОЗИЦІЙ
ТА
ТЕХНОЛОГІЙ
ВИРОБНИЦТВА
МУСОВИХ ДЕСЕРТІВ………………………………………………………………...

88

Волинець В.І.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ
ФУНКЦІОНУВАННЯ
ЗАКЛАДІВ
ГОТЕЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ……………………………………………………….

94

Волощук О.В.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РЕСТОРАН ІСПАНСЬКОЇ КУХНІ………………………………………………….

100

Воронцова О.С.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ ГОТЕЛЮ В ІСТОРИЧНОМУ
ЦЕНТРІ М. ВІННИЦЯ………………………………………………………………...

107

Гичкало Ю.В.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ТОПЛЕНОГО МАСЛА ЗІ СПЕЦІЯМИ…………… 114
Грубий О.О.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЧИМ СМАКУЮТЬ В УКРАЇНІ? СТРАВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУХНІ………...

4

120

Гуцол П.О.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СВІТОВИЙ
ТА
ВІТЧИЗНЯНИЙ
ДОСВІД
ФУНКЦІОНУВАННЯ
КУРОРТНИХ ГОТЕЛІВ……………………………………………………………… 127
Гуцол П.О.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІННОВАЦІЇ В СЕРВІСНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ ГОСТЕЙ ГОТЕЛЮ……

135

Далюк І.А.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ М’ЯСОПЕРЕРОБНОЇ
ГАЛУЗІ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В КУЛІНАРІЇ…………………………………... 145
Десятник А.Р.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕХНОЛОГІЯ МОРОЗИВА ОЗДОРОВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ……………….

150

Дзюба А.М.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОЛБИ
ЯК
ЗЕРНОВОЇ
КУЛЬТУРИ
ТА
ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ
ПРОДУКТІВ……………………………………………………………………………. 159
Диковицький Б.М.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТРЕНДИ В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ………….

166

Діденко Д.В
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РЕСТОРАНИ ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКОЇ КУХНІ…………………………….. 173
Діякон М.С.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОЖЛИВОСТІ
ПОЛІПШЕННЯ
СПОЖИВЧИХ
ВЛАСТИВОСТЕЙ
ПЕЧИВА ЦУКРОВОГО………………………………………………………………. 180
Дяченко О.В.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
БРЕНДИНГ ТУРИСТСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА:ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ...

5

189

Дяченко О.В.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ТА ПРОСУВАННЯ БРЕНДУ
ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………… 195
Жучковська М.М.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТУРИСТИЧНА
ГАЛУЗЬ
ВІННИЧЧИНИ:
ПОТЕНЦІАЛ
ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ………………………………………………………... 202
Жучковська М.М.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ВІННИЧЧИНИ: ПРОБЛЕМИ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ………………………………………………………...

208

Забур’янова В.О.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ ІЗ
ЛИСТОВОГО ТІСТА…………………………………………………………………. 217
Загребельна Т.М.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СИР КИСЛОМОЛОЧНИЙ - ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ………………………… 221
Захарчук А.С.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ СИРОВИНИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА
ІТАЛІЙСЬКИХ СИРІВ……………………………………………………………….. 229
Захарчук А.С.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА М'ЯКИХ СИРІВ……………………

6

235

РОЗВИТОК РИНКУ ПОСЛУГ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ ЯК СПОСІБ
ВИРІШЕННЯ СТРУКТУРНИХ ПРОБЛЕМ РЕГІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ

УДК 338.48(477)(045)
Абубакірова Н.П.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІСТОРИЧНІ ТА СУЧАСНІ ВИДИ ЗБУТУ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ
ЧЕРЕЗ АГЕНТСЬКІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ
Основне джерело доходу туристичних компаній має надходити від туристів,
які готові давати певну ціну за бажаний туристичний продукт. Але більшість
міжнародних туристичних туроператорів не працюють з туристами
напряму, а для цього існує ціла система збуту туристичного продукту через
агентські мережі в Україні. І саме завдяки так званим «турагентам»
донедавна туризм набував свого розвитку. Але історія допомагає глибше
зрозуміти звідки, і яким чином, взялась сьогоднішня збутова мережа, і та ж
сама, але вже новітня історія, допомагає зрозуміти, як рухатись далі.
Ключові
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Явище подорожей існувало ще з початку існування людини, оскільки
пізнання навколишнього світу – одне з найбільш захопливих сфер дослідження.
Але тільки в 1841 році було відкрито першу туристичну компанію пастором
церкви баптистів, борцем за тверезий спосіб життя, Томасом Куком, який
вважається засновником організованого туризму в світі.
На початку діяльності «успіх Кука, на його думку, а також за
переконанням клієнтів його агентства, полягав у тому, що Кук особисто
супроводжував туристів в усіх поїздках. Формула дуже проста: багато хто з
пасажирів вперше подорожували залізницею, дуже хвилювались за своє
7

здоров'я, а також за збереження свого майна. Для таких туристів Кук був немов
батьком рідним, інструктував їх, втішаючи і демонструючи особисту,
впевненість» [1].
За роки життя Томас Кук відкрив для співвітчизників не тільки маршрути
по Шотландії, Ірландії, Північному Уельсу, острову Мен, а і пішов далі –
організовував тури по Європі, Азії, Америці, до Святої землі, та навіть
навколосвітню подорож! Компанія «Тhomas Cooc and Son» мала на межі XX і
XXI ст. 5 відносно незалежних основних підрозділів, більше 625 офісів, в ній
було зайнято близько 10 тис. співробітників по всьому світу.
23 вересня 2019 року компанія «Thomas Cook Group», яка вже налічувала
21 тисячу працівників в 16 країнах, 4 авіакомпанії, більше 3000 офісів, частина
з яких працювала по системі франчайзингу, – оголосила себе банкрутом.
Однією з основних причин невдачі компанії вважається інтернет з його
сучасними і доступними технологіями онлайн бронювання подорожей через
більш гнучкі системи збуту турпродукту.
Чому саме збут туристичного продукту завжди грав ключову роль у
розвитку та діяльності міжнародних туристичних операторів? Як історично
формувалась

сучасні

найперспективніші

моделі

моделі

системи

системи

збуту

збуту
можуть

турпродукту?

Які

бути

для

сьогодні

міжнародних туристичних операторів в Україні?
Для того, щоб відповісти на всі ці питання слід розглянути історію
формування системи збуту турпродукту; види збутових мереж, які мали місце в
своєму часі; сучасний портрет кінцевого споживача – туриста, як основу для
формування відповідної йому системи збуту; історичні та сучасні види
збутових мереж міжнародного туристичного оператора в Україні; перспективні
моделі системи збуту для українських туристичних компаній сьогодні.
Слова «туризм», «турист» з'явилися в англійській мові на початку XIX ст.
Вебстерський словник англійської мови тлумачить tourist як «той, хто здійснює
поїздку заради власного задоволення або розширення культурного кругозору»
(one who makes a tour for pleasure or culture).
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З появою організованого туризму і успішним стартом туристичної
компанії Томаса Кука почав зростати попит на туристичний продукт і
пропозиція не змусила себе чекати – відкриваються нові туристичні товариства
та організації по всьому світу. І це, в свою чергу, стає викликом для
масштабування і створення спеціальної системи по продажу турів, яка зможе
забезпечити мінімізацію витрат по рекламі, оптимізацію комунікаційної
системи між туроператорами і туристами, та індивідуальний підхід до вимог та
очікувань кожного окремого туриста чи групи туристів.
Дослідження збутових мереж ми можемо зробити вже після появи
організованого туризму, тому у нас залишається три етапи, зазначені
Устименко Л.М. [1], але можна додати четвертим етапом сучасний час, з 2000-х
років, коли прийшла ера інтернет систем, які докорінно змінили більшість
економіки та її складових, не обминувши і галузь туризму.
Періодизацію створення сучасної збутової мережі в туризмі можемо
розглянути на рисунку 1.

Рисунок 1 – Періодизація етапів становлення збутової системи в
туризмі
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Розглянемо

кожен

етап

детальніше.

Перший

етап

становлення

організованого туризму характеризується створенням рекреаційних ресурсів та
інфраструктури для реалізації масового продажу готового продукту. З швидким
ростом науково-технічного прогресу з’являються нові види транспорту,
комунікацій та поняття комфорту. Зі збільшенням попиту на відпочинок
з’являються професійні менеджери по туризму, турагенти, екскурсоводи, гіди,
інструктори. Основним джерелом реклами були статті в журналах, довідники,
історії тих, хто вже подорожував та самі офіси і персонал турфірм.
Збутова мережа мала мінімальні довжину та ширину каналів, а більшість
туристів – заможні представники еліти, які могли собі дозволити подорож.
На другому етапі, можливо раніше 1914р, з'являються державні та
міжнародні туристичні організації, що свідчить про вихід туризму на
державний та міжнародний рівні та офіційно встановлюються відпустки для
працюючих, що дозволяє здійснювати подорожі людям, зайнятим на
виробництві, відповідно розширюється і географія туристичних подорожей.
Розгалужується система збуту – подорожі починають «входити в моду», створюються спілки туристів, туристичні клуби, та система починає рости з
високими темпами. В цей період ряд країн, в тому числі і Україна, випадають з
тенденцій до подорожей, у зв’язку з 1-ю та 2-ю Світовими війнами, що
відводить туризм на роки назад на територіях, де пройшла війна та
формувалась нова влада.
На третьому етапі розвитку системи збуту туризм стає масовим явищем у
світі, доступним для більшості громадян розвинених країн та є одним із
чинників глобалізаційних процесів у світі. Попит на подорожі стає настільки
масовим і прибутковим, що відкриваються не тільки нові готелі, курорти,
туристичні компанії, а навіть і кордони. Туризм стає головною галуззю
економіки багатьох країн. Зростає кількість туроператорів та туристичних
агентств, а відносини між ними стають більш диверсифікованими.
Сучасний, четвертий етап розвитку, характеризується технологічною
онлайн системою і близькістю до кінцевих споживачів – туристів. Всі
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туроператори мають особисту онлайн площу, як для туристів, так і для
турагентів, систему особистих кабінетів, можливість бронювання турів 24/7.
Спрощуються візові формальності, з’являються авіакомпанії лоукости та
онлайн площі, які не пов’язані з офісами по туризму. Збільшується частина
туристів, які самостійно складають маршрути та бронюють всі елементи
мандрівки онлайн. Зростає конкуренція між ключовими туристичними
брендами. Широкого розповсюдження набуває франчайзинг, як один із
елементів сучасного маркетингу та новітньої системи збуту.
У кожній країні історично сформувалися своєрідні особливості до
організації туристичної діяльності. Але ми можемо розглянути лише загальні
світові тенденції, та більш детально висвітлити історію формування мереж
збуту саме на території України.
Форми та особливості сфери туризму тієї чи іншої території тісно
пов’язані з портретом кінцевого споживача, а масові напрямки напряму
залежать від сфери діяльності, очікувань від відпочинку та бюджету більшої
частини населення певного регіону. Тому напрямок і сфера розвитку туризму
залежить від соціального фактору: чим живуть потенційні туристи, де живуть,
яка заробітна плата, ключові інтереси, улюблений транспорт, мова, тривалість
відпустки, проводять більше часу великими компаніями, чи сім’єю, тип
харчування та багато інших деталей. Оскільки саме туристи є джерелом
основного прибутку в туризмі, то саме їх територіальні особливості формують
особливості самої системи, і дивлячись на історію українського туризму, ми
можемо ще раз переконатись у цьому.
В Україні започаткування туризму тісно пов’язане з діяльністю інтелігенції
по видавництву туристичних журналів, путівників, буклетів, та статей, які
мотивували знать до дослідження нових країн, культур та природних об’єктів.
Але в більшості випадків подібні подорожі могла собі дозволити зовсім
незначна частина людей, які мали відповідний достаток, і то подібні подорожі
мали на меті більше інтерес розвитку бізнесу або співпраці, або ж лікувальні
цілі.
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Загалом, всю історію міжнародного організованого туризму в Україні та
формування його збутової мережі можна поділити на три основні етапи, де
перший етап – це зародження системи, другий – соціалістична епоха, і третій –
сучасний етап ринкової економіки, як на рисунку 2.

Рисунок 2 – Періодизація міжнародного організованого туризму в
Україні, та особливості системи збуту в кожний із етапів
«На кінець XIX ст. припадає створення перших туристичних бюро, які
здійснювали організацію туризму. В 1896 р. одним з перших було створено
Ялтинське туристичне бюро. Подібні організації наприкінці XIX ст. було
створено в Галичині (Львів, Чернівці, Перемишль). На цей же період припадає
освоєння рекреаційно – туристичних місцевостей Яремче, Ворохти, Криворівні
та ін. Починає розвиватися лижний туризм» [7].
З приходом Радянської влади більшість туристичної діяльності переходить
до компетенції державних органів, де на балансі профспілок була більшість
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курортів України. Виключення складали приватні садиби та кімнати, які
здавались в оренду тим особам, яким не пощастило отримати профспілкову
путівку. Не варто говорити про складні часи війни та голоду, знищення
інтелігенції та заможного прошарку населення, закритість від капіталістичного
світу та значні навантаження на робочий клас суспільства – коли про вільний
туризм важко було навіть думати. Але українці – сильна нація, де в такі
непрості роки відкривалися туристичні клуби, які мали на своїй меті
спортивний туризм – альпінізм, трекінг, лижний спорт, уроки по виживанню на
природі, походи з наметами, та експедиції по різних частинах Радянського
Союзу, де ще більше викарбовувався сильний характер та загартовувався
організм.
Поступово у країні склалася система трьох монопольних туристичних
структур: ВАТ «Інтурист», ТЕУ (з 1962 р. – Центральна рада з туризму)
ВЦРПС, Бюро міжнародного молодіжного туризму «Супутник» ЦК ВЛКСМ.
Усі вони з середини 50-х pp. почали активно займатися як міжнародним
(в'їзним і виїзним), так і внутрішнім туризмом. Однак «Інтурист» зберігав
провідну роль в обслуговуванні іноземних туристів як за обсягом роботи, так і
за розмаїтістю послуг.
«Інтурист» став найбільшим партнером більш ніж 700 турфірм, що
працювали в сотні країн світу. На території СРСР діяло близько 100 відділень і
агентств ВАТ «Інтурист».
В Україні до початку 70-х pp. також склалася цілісна система підприємств
«Інтуриста». До її складу входило 7 відділень ВАТ «Інтурист» (у Києві,
Харкові, Львові, Одесі, Ялті, Ужгороді, Запоріжжі), 14 агентств (у Донецьку,
Луганську, Дніпропетровську, Луцьку, Тернополі, Рівному, Вінниці, Чернігові,
Черкасах, Херсоні, Полтаві, Сімферополі, Ізмаїлі, Чопі). Пізніше, у 80-х pp.,
підрозділи «Інтуриста» було створено і в інших областях – Житомирській,
Хмельницькій, Сумській, а також у Кіровоградській, Миколаївській, ІваноФранківській, які до кінця 80-х pp. були закриті для відвідування іноземцями.
Всі ці організації мали вертикальну структуру, де прийняте рішення на самому
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нижчому щаблі затверджувалось на найвищому рівні, проходячи через багато
проміжних ланок. Система збуту була повністю під контролем держави та була
частиною державної структури.
Загалом за весь період існування організованого туризму в СРСР близько
50 млн. радянських людей ознайомилися з визначними туристськими
пам'ятками 142 країн світу.
Основу міжнародного туристського обміну Радянського Союзу становив
туристський обмін із соціалістичними країнами, на які припадало близько 60 %
усіх поїздок як до СРСР, так і з СРСР.
Тільки у 1989 р. Всесоюзне акціонерне товариство «Інтурист» було
виокремлено зі структури центрального апарату Держкомінтуриста СРСР і
переведено на самофінансування.
В Україні в грудні 1988 р. був ліквідований центральний орган державного
управління галуззю – Головінтурист УРСР. Замість нього в січні 1989 р. було
створено Асоціацію з іноземного туризму «Укрінтур».
«Уперше незалежна Україна заявила про себе як про самостійного
партнера на ринку туризму на Варшавському туристичному ярмарку і
туристичному салоні в Познані в 1993, уклавши понад 300 контрактів,
переважно з приймання туристів у країні. У 1994 році почалася атестація
готельно-туристичних підприємств, було організовано перший в Україні
Міжнародний туристичний салон «Україна-94», в роботі якого взяли участь 79
фірм із 26 країн Європи, Азії, Африки, Північної Америки, а також 226
вітчизняних фірм» [4].
З приходом незалежності громадяни України, заробітчани, починають
освоювати сусідні розвинуті країни, і привозять з собою поступово менталітет
заможних жителів Західної Європи – комфорт, забезпеченість і подорожі.
Перед українцями поступово відкриваються кордони, створюються пакетні та
екскурсійні тури, відкриваються чартерні програми. Туристична галузь стрімко
починає свій ріст і в Україні поступово з’являються потужні туристичні
компанії та різноманітні мережі збуту.
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Усе різноманіття засобів реалізації туристичних послуг можна поділити на
два типи каналів збуту: прямий і непрямий. Прямі канали збуту забезпечують
безпосередній зв'язок туристичної організації – виробника зі споживачем.
«Непрямі

канали

збуту

туристичних

послуг

здійснюються

через

посередника. Роль посередника між організаціями – виробниками туристичних
послуг і споживачем здійснює туроператор, який закуповує велику кількість
туристичних послуг у виробників, формує на їхній основі туристичні продукти
і реалізує їх або самостійно, або через посередників» [5].
На сьогодні великі туристичні фірми під час здійснення збутової політики
використовують такі канали збуту своєї продукції:
-

відкриття власного представництва, агентств у різних районах міста або

в інших містах країни і за кордоном;
-

укладення франчайзингової угоди з незалежним турагентством;

-

укладення агентської угоди, за якої сторони беруть на себе певні

зобов'язання-обмеження;
-

укладення між туристичними фірмами агентської угоди, що не має

яких-небудь обмежень.
Є три умовні агентські мережі туроператора:
 туроператор – турагентство – турист;
 туроператор – турагентство-оптовик – агент – турист;
 туроператор – турагентство-оптовик – турагентство – турист.
Співпраця туристичних фірм оформляється або франчайзинговою угодою,
або агентським договором. На сьогодні у практиці міжнародного туристичного
бізнесу найчастіше використовується договір, який має форму агентської угоди.
У ньому два учасники: принципал – особа, що доручає виконати певні послуги,
та агент – особа, що приймає доручення принципала виконати ці послуги на
певних умовах за агентську винагороду. Принципал обумовлює обов'язки
агентства і бере низку обов'язків на себе.
Типова система організованого туризму в сфері збуту, представлена на
рисунку 3, як лінійна схема, де туристичний оператор формує продукт в пакет,
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а кінцеві споживачі купують даний продукт через посередника, – турагента. В
реальності схема виглядає складніше і багатогранніше, де до турагентів
додаються франчайзингові агентства туроператорів та фізичні особи турагенти,
як фрілансери, а багато дрібних туристичних компаній можуть бути одночасно
і як туроператор, і як турагент.

Довжина каналу

Виробник туристичних послуг

Туристичний оператор

Турагент

Турагент

Туристичний оператор

Турагент

Турагент

Турагент

Рівень
каналу

Ширина каналу

Споживачі, туристи.

Рисунок 3 – Структура каналів розподілу збуту [8]
Справжню картину також ще ускладнюють основні характеристика
збутових мереж, – довжина, рівень та ширина каналів розподілу турпродукту.
Згідно даних Державної податкової служби України, за грудень 2019, в
країні налічується 2322 туроператора (2201 юридичних особи та 121 ФОП) та
11720 турагентів (4309 юридичних особи та 7411 ФОП).
Ключовими туроператорами до оголошення карантину на ринку України
були Join UP, Anex Tour, TUI Ukraine, TPG, TEZ Tour, Coral Travel, Pegas
Touristik, Аккорд-тур, Компас, Альф, Mouzenidis Travel, Adriatic Travel,
Touroperator Siesta, Орбіта, Зевс Тревел, Феєрія, Тур-Груп, Туристичний Клуб,
МІСТ-тур, «Альянс», Любосвіт, Експрес-Вояж («Морський Вояж»), Eurotrips,
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Інкомартур 93, Ukrainian Global Company (UGC), Ай Тревел, Пілон Україна,
Аристея, Adria Hit, Дрім Тревел та багато інших, менш відомих туристичних
компаній, які мають відповідні права на організацію міжнародних подорожей.
І сьогодні перед кожним туроператором та турагентом стоїть виклик – як
сформувати систему збуту, яка була б максимально ефективною, і при
мінімальних затратах, давала би оптимальний результат.
Донедавна тури можна було купити тільки в туристичних офісах, а
сьогодні значна частина подорожей доступна для купівлі онлайн на інтернетплощах. З’явились турагенти-фрілансери, які по значній знижці, без витрат на
офіс та всі супутні з ним затрати, бронюють тури на основі субагентських
договорів. Відкриваються маркетингові піраміди по купівлі круїзів та пакетних
турів. Створено онлайн площі-агрегатори, які значно спрощують діяльність
турагентів та туроператорів, але за ними теж стоїть система працівників, які
обслуговують туристів та несуть відповідно функції туроператорів, або
турагентів, або і першого, і другого.
Історично так склалося, що мережі збуту формувались відповідно до
попиту. І сьогодні нове покоління обирає самостійне онлайн-бронювання,
онлайн-підтримку менеджера-консультанта, безготівковий розрахунок та
максимально

спрощений

процес

споживання

туристичного

продукту.

Покоління Y і Z, які на підході до активного споживання подорожей, очікують
зручної і зрозумілої системи збуту, і та туристична компанія, чи група
туристичних компаній, яка зрозуміє очікування туристів 21 століття – стане
лідером, компанією, яка приходить на зміну «компаніям-динозаврам», типу
«Томас Кук».
Отже, інтернет – і питання, і відповідь для сьогоднішнього туризму.
Інформація онлайн регулярно поновлюється, ціни регулюються в режимі
реального часу, є можливість онлайн відслідковувати статус свого замовлення
та особисто перевіряти та корегувати всі деталі. За останній час зріс у кількості
і якості контент по подорожам, можна задавати запитання онлайн багатьом
готелям,

туристичним

компаніям

та
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авіакомпаніям

напряму.

Значно

спрощується процес комунікації з туристом або іноземними партнерами, стає
прозорішою система контролю якості, використовується онлайн маркетинг,
який збирає туристів з різних інтернет площ, в тому числі і з соціальних мереж,
де найкраще можна налаштувати фільтри конкретної аудиторії, для якої
створено той чи інший відпочинок.
Саме в мережі інтернет з 2000 року починають з’являтися компанія за
компанією, відкривати власні сайти, формувати систему особистих кабінетів, як
для турагентів, так і для туристів. І тому формування збутової мережі
міжнародного туристичного оператора в середовищі інтернет – першочергова
задача кожної туристичної компанії, яка не тільки хоче пережити кризу після
коронавірусу, а і запропонувати максимально якісний продукт на найближчі 510 років для електронного покоління.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ РИНКУ РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ М. ВІННИЦІ
У статті оцінено стан ресторанного господарства у м. Вінниця. Досліджено
основні тенденції розвитку ресторанного бізнесу. Акцентовано увагу на нових
форматах закладів ресторанного господарства та інноваційних підходах щодо
утримання постійних відвідувачів та залучення нових в умовах конкуренції.
Доведено, що впровадження інновацій забезпечує закладам ресторанного
господарства конкурентні переваги.
Ключові слова: ресторан, гостинність, кухня, тенденції розвитку, ресторанне
господарство, заклад ресторанного господарства, ринок ресторанних послуг,
ресторанний бізнес.
Ресторанний бізнес є одним з найбільш перспективних та значущих
галузей індустрії гостинності. Одним із головних завдань в сучасних умовах є
аналіз ринку ресторанних послуг та визначення основних тенденцій його
розвитку, які дають змогу відкрити підприємцям нові можливості для
заснування бізнесу в найбільш затребуваних та перспективних сегментах, що,
призводить до подальшого розвитку ресторанного бізнесу в м. Вінниця.
Конкуренція за споживачів у цій сфері дуже жорстка. Саме для утримання
конкурентних переваг підприємства ресторанного бізнесу повинні дуже
активно застосовувати і запроваджувати сучасні технології.
Мета дослідження – аналіз сучасного стану та визначення основних
перспектив розвитку ресторанного бізнесу у м. Вінниця.
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У XVIII сторіччі на території сучасної Вінниці було близько 40 заїжджих
дворів. Оскільки м. Вінниця було та лишається багатонаціональним, то кухні
тут також представлені різноманітні.
Станом на сьогоднішній день у Вінниці працює понад 225 закладів
ресторанного господарства. З них 93 ресторани, 70 кафе, 33 бари, 29 кав’ярень
[2, с. 334].
Оцінка ринку ресторанних послуг м. Вінниці (рис. 1) показала, що в
закладах ресторанного господарства міста надають перевагу європейській кухні
– 56,2%. В той час як питома вага закладів ресторанного бізнесу з українською
кухнею – 25,9%. Останні п`ять років користується популярністю італійська
кухня – на рівні 6,3%, грузинська – 6 %, інші – 5,6% [7].

Рисунок 1 – Відсоткове співвідношення кухонь ресторанів у м. Вінниця
Ресторани з італійською кухнею – «Terra Mare», «Aura», «Papa`N», «Pasta e
Veno», «Miro cafe», «La cucina», «Liguria». Грузинська кухня пропонується у
ресторанах «Асса», «Marani», «Georgian Factory», «Тифлис», «Грузинский
дворик». «Анастасия», «Il De Frans», «Dr Grovin», «Fish Avenu 777» –
спеціалізуються на середземноморській кухні. Також у Вінниці є заміські
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комплекси, такі як «Апрель», «Drive Club», на території яких знаходиться
басейн [7].
Можна підібрати заклади з японською, чеською, турецькою та індійською
кухнями. Для кожного закладу притаманні національні страви, менеджерський
стиль управління процесом, традиції у технології приготування їжі, надання
сервісних послуг під час обслуговування.
Результат групування ресторанів за вартісним показником на одну людину
виявив: до 10 доларів – 18,9%, від 10 до 20 доларів – 41,6%, від 20 до 30 доларів
– 22,8%, від 30 та вище – 16,7% (рис. 2).

Рисунок 2 – Групування закладів ресторанного господарства за
вартісним показником
Останнім часом все більш поширеним став безготівковий розрахунок
(кредитна карта або PayPas). У ході дослідження було виявлено, що
розрахуватися кредитною картою MasterCard можна у 90% закладів, Visa у 89%
[2, c. 337].
Моніторинг соціальних мереж виявив, що понад 80% закладів ведуть у них
свої сторінки. Через ці сторінки можна уточнити актуальну інформацію щодо
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акційних

пропозицій,

забронювати

столик

та

замовити

страви

для

«самовивозу».
Зраз у світі гостро постала проблема надмірного споживання продуктів. У
Європі вже давно заклади під кінець робочого дня роблять гарні знижки на
страви. Вінницькі заклади не відстають від європейських тенденцій. Наприклад
заклад «Liguria» робить знижку 20% на самовивіз замовлення з 21:00 до 22:15
кожного дня.
У Вінниці за останні роки почало відкриватися багато закладів з сучасною
цікавою та надзвичайно смачною кухнею. Найцікавішими закладами які
відкрилися за останні роки стали відкриті у 2018 році «Cloud Garden» та «Rich».
Це нові сучасно заклади які здивують відвідувачів сучасним інтер’єром та
новою смачною кухнею з оригінальною подачею страв. Проведемо їх
порівняльну характеристику, так як вони знаходяться в одному грошовому
сегменті, мають приблизно однакову кількість посадкових місць.
Обидва ресторани знаходяться у центрі міста, мають доставку та головний
та VIP зали. «Cloud Garden» має панорамну літню терасу. Заклад позиціонує
себе як заклад з середземноморською кухнею. Заклад заслуговує на увагу
відвідувачів, які полюбляють овочі, сири море продукти та оливкову олію.
Також заклад має свою доставку здорового харчування, яка пропонує своїм
клієнтам п’ять здорових страв кожного дня. Принадою закладу є тематичні
вечірки та крафтові коктейлі. У закладі дуже не звична коктейльна карта. Так як
на створення закладу власника надихнув гурт «Pink Floyd», то коктейльна карта
створена на основі кольорів які характеризують певний смак(наприклад,
зелений – гармонія, безпека, егоїзм.
«Rich» позиціонує себе як заклад з мультинаціональною кухнею. Має
велике барне меню. Є можливість переглянути футбольні трансляції сидячи за
барною стійкою. Фішкою закладу являються турецькі сніданки. У меню багато
м’ясних страв. Також у закладі є караоке. Також великим плюсом для закладу є
те, що меню ілюстроване фото страв. Тому коли ви робите замовлення то
одразу маєте уявлення, що вам має винести офіціант. Отже, в обох закладах
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можна скуштувати смачні сніданки, та провести гарно час. Але все ж таки,
«Cloud Garden» позиціонує себе більше як бар, а «Rich» – це заклад який більше
направлений на кухню, тобто асортимент коктейлів тут не такий різноманітний.
Також «Rich» не вистачає літньої тераси.

Рисунок 3 – Відображення меню закладу «Rich» у соціальних мережах
Вінниця позиціонує себе як туристичне місто, що відповідно передбачає
розвиток закладів ресторанного господарства, а ще ця галузь для м. Вінниці є
історично традиційною. Встановлено, що ресторанний бізнес є однією з
найбільш значущих складових індустрії гостинності. Місту потрібно відкривати
більше закладів, які розповідатимуть туристам про його історію, традиції. Ці
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заклади повинні мати достатню кількість посадкових місць для обслуговування
туристів, розташовуватися неподалік від туристичних місць та мати середній
ціновий сегмент.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕНДЕНЦІЇ У ВИГОТОВЛЕННІ ЦУКРОЗАМІННИКІВ
У статті висвітлено проблеми у виробництві і застосуванні цукру. Розглянуто
тенденції щодо створення спеціалізованих продуктів харчування на основі
цукрозамінників: сахарину, цикломату, аспартама, ацесульфама К, сукролози,
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маннита, сорбіту, ксиліту, солодкового кореня, стевіозіда, ізомальтулози,
манози.
Ключові слова: цукор, цукрозамінник, сахарин, ацесульфам К, сукралоза,
стевіозид, харчової сорбіт, ксиліт, солодковий корінь, ізомальтулоза, манноза,
аспартам.
За останні десятиліття в технології виробництва та асортименті
цукрозамінників із рослинної сировини відбулися значні зміни, викликані
об'єктивними та суб'єктивними факторами. З одного боку, стався «якісний
стрибок» в матеріальній, технічній та технологічній сферах виробництва як
основної та допоміжної сировини, так і самих підсолоджувачів. Водночас
якісно змінилися споживчі переваги населення, на формування яких впливають
розширення асортименту цукрозамінників, «мода» на певні продукти, реклама
та ряд заходів зі стимулювання продажів цукрозамінників.
В останні роки, у світі все гостро постає проблема захворювання людей на
ожиріння та цукровий діабет. Основною профілактикою цих захворювань є
зниження кількості споживання цукру. Тому потрібно шукати шляхи вирішення
цього питання. Одним з таким шляхів є перехід на з цукру на цукрозамінники.
Одним із найважливіших соціальних завдань на найближчий період є
реалізація політики здорового харчування. Це обумовлено тим, що основний
внесок у формування негативної динаміки здоров'я населення вносять
аліментарнозалежні захворювання. До них відносяться вся група серцевосудинних захворювань, остеопороз, цукровий діабет другого типу, глютеновая
ентеропатія (целіакія), ожиріння, деякі онкологічні захворювання. Визнання
ролі дієт в профілактиці та лікуванні хвороб зростає. Очікується, що в
найближчому

майбутньому

при

формуванні

дієт

буде

враховуватися

взаємозв'язок між хімічним складом їжі та генетичним профілем індивідуума
[1, с. 12].
Така тенденція в науці про харчування визначає і нові підходи до
створення

спеціалізованих

продуктів

харчування.

В

останні

роки

спостерігається стійка тенденція збільшення числа осіб зі зниженою
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резистентністю, що робить актуальним пошук нових речовин і продуктів, що
володіють імунокорегуючою активністю.

Одними

з таких

речовин

є

цукрозамінники [2; 3].
У сучасному харчовому виробництві для надання продуктам солодкого
смаку використовують цукор, цукрозамінники (глюкозо-фруктозні сиропи,
фруктоза, сорбіт, ксиліт, мальтит і інші полісахариди), а також інтенсивні
підсолоджувачі. Асортимент продуктів, до складу яких входять підсоложувачі,
постійно розширюється, а їхнє споживання в усьому світі зростає.
Виробництво глюкозно-фруктозного сиропу в основному зосереджено в
США. Значна кількість цього продукту випускають в Японії, Канаді, Китаї,
Південній Кореї, Аргентині, Іспанії та ін. Підсолоджувачі використовують у
своїх продуктах такі відомі компанії, як Pepsico, Coca-Cola, Valio, Cadbury.
Оскільки споживчий попит на продукти оздоровчого дії постійно зростає,
створення цукрозамінників, що відповідають заданим медико-біологічної
критеріям, залишається актуальною темою для технологів.
Основним підсоложувачем, який застосовується у сучасному харчовому
виробництві, є цукор. Завдяки органолептичними властивостями він знайшов
широке застосування в даній галузі промисловості. Цукор є важливим
харчовим продуктом. Звичайний цукор, званий сахарозою, відноситься до
вуглеводів, які вважаються цінними поживними речовинами, що забезпечують
організм необхідною енергією [4]. Практично всі дослідження в галузі
виробництва цукру орієнтовані на традиційну технологію та спрямовані
виключно на збільшення його виходу. Це основна проблема, яка пояснює
консервативне ставлення до технології цукру, яка існує вже більше двохсот
років, протягом яких принципово нові ідеї реалізовувались дуже рідко.
З урахуванням негативної ролі харчових цукрів в розвитку цукрового
діабету та серцево-судинних захворювань розглядаються питання застосування
різних підсолоджувачів і продуктів на їх основі. Підсолоджувачі не володіють
лікувальними властивостями, але їх можна віднести до засобів «профілактичної
фармакології», оскільки їхнє систематичне вживання замість цукру покращує
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перебіг цукрового діабету, допомагає хворим дотримуватися дієтичних
рекомендацій, покращує результати лікування та профілактики ожиріння,
сприяючи попередженню серцево-судинних захворювань.
З цим пов'язана поява натуральних і синтетичних замінників цукру
(Цукрозамінники), які відрізняються низькою калорійністю. Свою роль також
зіграла економічна вигода використання таких цукрозамінників, тому що їх
собівартість невелика. Сила солодощі цукрозамінників залежить від різних
чинників, насамперед від концентрації і присутності інших солодких речовин.
Зменшити споживання цукру непросто: велика сила звички. Тому
неухильно зростають обсяги промислового виробництва кондитерських
виробів, солодких, газованих напоїв та безлічі інших цукровмісних продуктів.
Дозування

цукрозамінників

розраховують,

виходячи

з

коефіцієнта

солодощі, а потім уточнюють за результатами дегустації. Цукрозамінники
вносять в продукт так само, як і цукор, тобто у вигляді сиропу. Використання
наповнювачів при цьому зазвичай не потрібно.
Першим замінником цукру став сахарин (E954), який був синтезований в
1879 році російським емігрантом Фальбергом. Нова речовина була в 450 разів
солодшою за цукор. США, що стали першопрохідцями в освоєнні замінників
цукру, мають столітній досвід вживання сахарину.
На початку 20-х років радянський Наркомздрав дозволив вирбляти сахарин
в нашій країні. Зараз, через багато років після випадкового відкриття
Фальберга, попит на підсолоджувачі великий як ніколи. Багато цукрозамінників
не мають енергетичної цінності. До того ж вони дуже економічні. У 70-ті роки
були відкриті цикламати (E 952), тобто натрієві та калієві солі цикламової
кислоти. Третій відомий підсолоджувач, аспартам (Е 951), було синтезовано в
70-х роках минулого століття компанією «Monosanto».
Цей замінник рідко використовується в чистому вигляді. Найчастіше його
змішують з ацесульфамом К (E 950), який відноситься до нового покоління
замінників цукру. Вважається, що цей «букет» хімічних речовин максимально
наближений до смаку натурального цукру.
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Найбезпечнішим замінником є сукралоза, яка була синтезована в 1976 році
в Англії. Фахівці стверджують, що її прийом безпечний не тільки для
звичайного контингенту, але й для вагітних жінок і дітей молодшої вікової
групи. Сукралоза в 600 разів солодша за цукор, і тому смаковий ефект
досягається

за

допомогою

невеликої

кількості

цього

підсолоджувача.

Незважаючи на ці якості, сукралоза майже не використовується в харчовій
промисловості і порівняно рідко зустрічається на полицях українських аптек.
Цей замінник є самим дорогим.
З

некалорійних

синтетичних

цукрозамінників

найбільш

широко

використовується аспартам (метиловий ефір L – аспартам – L – фенілаланіну).
Вперше він був синтезований засновником вітчизняної школи хімії білка, член кореспондентом РАН Валерієм Степановим за допомогою біокаталітичного
методу в 1965 році. Застосовують як низькокалорійний підсолоджувач. За
ступенем солодощі аспартам в 200 разів перевищує сахарозу і не має побічних
дій. При кип'ятінні руйнується і втрачає солодкий смак, тому його не можна
нагрівати, варити на ньому варення і компоти [5, с. 22].
Цукрозамінники нерідко призначають для профілактики та лікування
ожиріння, цукрового діабету, карієсу та інших захворювань, пов'язаних з
порушеннями вуглеводного обміну. Не менш охоче використовують замінники
і здорові люди, бажаючі схуднути. Однак перехід від традиційного цукру до
його замінників неминуче призводить до зміни активності відповідних
ферментів, які беруть участь в вуглеводному обміні – так організм на
молекулярному рівні адаптується до нових умовами. Разом з тим, все в
організмі, в тому числі й робота ферментних систем, підпорядковується
біоритмам. Всі ці проблеми ще мало вивчені, і тому привертають увагу вчених.
Щодо штучних підсолоджувачів, то в основній масі замінників цукру
(сорбіт, ксиліт і гідрогенізований сироп глюкози) та ж калорійність, що і у
цукру, і вони здатні замінювати його в багатьох продуктах. Проте організмом
такі

підсолоджувачі

засвоюються

гірше.

Багаті

біологічно

активними

речовинами морські водорості, які ефективні при терапії і профілактиці
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широкого спектра захворювань, використовуються в харчовій промисловості. З
бурих водоростей отримують маніт (E 421) [6, с. 57]. D – маніт є одним з
первинних продуктів фотосинтезу і резервною речовиною у бурих водоростях і
виконує роль кріопротектори. Його вміст у рослинах визначається видом
водоростей, сезоном та умовами зростання.
Смак ксиліту (E 967) відчувається більшістю людей як приємний, що не
відрізняється від смаку сахарози. При введенні в організм він всмоктується
повільніше,

ніж

глюкоза,

складаючи

15-20%

швидкості

всмоктування

останньої. Тому при вживанні великих доз ксиліту він тривалий час
затримується в кишечнику, в результаті чого в ньому накопичується велика
кількість рідини, посилюється перистальтика.
Ксиліт, не будучи чужорідним речовиною для організму, має низьку
токсичність і добре переноситься. За наявними даними, ксиліт не дає помітного
впливу на вміст цукру в крові у здорових і хворих на цукровий діабет.
Найбільший підйом рівня глюкози в крові у здорових осіб після прийому 40 г
ксиліту всередину становив 20 мг%. В експериментальних дослідженнях було
доведено, що сорбіт і ксиліт рівноцінні як попередників глікогену в печінці
здорових щурів і тварин з експериментальним діабетом. Довести синтез
глікогену в м'язах з ксиліту та сорбіту не вдалося.
Солодковий корінь використовується в медичній практиці з часів глибокої
давнини. Препарати солодкового кореня застосовуються як відхаркувальний,
пом'якшувальний, протизапальний засіб при захворюваннях дихальних шляхів,
як протиотруту при отруєнні м'ясом і грибами, при лікуванні виразки шлунку і
дванадцятипалої кишки, як легке проносне. Деякі компоненти солодки з
успіхом застосовують при лікуванні шкірних захворювань, так як вони
проявляють імуностимулюючу дію [6, с. 58]. Є інформація про успіхи в
лікуванні вірусних інфекцій, зокрема гепатитів та СНІДу. У світовій практиці в
останні роки для додання виробам, призначеним для лікування і профілактики
діабету, дієтичних властивостей запропоновано використовувати продукти
переробки солодкового кореня. Ці продукти можуть брати участь в корекції
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цукрового навантаження на організм, в зниженні негативного впливу
емоційного стресу, мають здатність до зв'язування важких металів і
радіонуклідів, виступають в ролі цукрозамінників, і здатні надати виробам
антиоксидантні властивості.
Розроблено рецептуру і технологію хліба і борошняних кондитерських
виробів лікувально-профілактичного призначення з використанням продуктів
переробки

солодкового

кореня

[7,

с.

26].

Науково

обгрунтована

і

експериментально підтверджена заміна в рецептурах напівфабрикатів цукрупіску на ксиліт: для бісквітного напівфабрикату з 15% в сахарозі або на патоку;
для бісквітного напівфабрикату з 40% в сахарозі.
Серед перспективних натуральних підсолоджувачів практичний інтерес
для харчової промисловості представляє стевіозід (E 960). Технологія виділення
стевіозіда з листя поки досить складна. Stevia rebaudiana Bertoni – одна з 140
представників роду Stevia. Це напівкущова рослина сімейства сложноцветових.
Батьківщиною стевії вважається Парагвай. Парагвайські індіанці називають її
Каа-хее, що означає медова трава. Вид stevia rebaudiana вперше був описаний в
1899 р ботаніком Бертоні. В даний час стевію культивують у багатьох країнах
Південно-Східної Азії [8, с.74].
Стевія є хорошим антибактеріальним засобом. вона гармонізує всі системи
організму, забезпечує тканинне дихання і т.д. [8, с.75]. Все вищезазначене
дозволяє пропагувати стевію і стевіозид як замінник цукру в дієтичному і
медичному харчуванні. В даний час розроблено і виведено на світовий ринок
велику кількість харчових продуктів, що містять різноманітні цукрозамінники.
В Україні активно розробляються і пропагуються харчові продукти, що містять
цукрозамінники, які мають сприятливими ефектами на організм людини. Однак
чим більших успіхів досягають технологи в створенні і виробництві
цукрозамінників, тим більше споживач прагне до вживання натуральних
продуктів або, принаймні, за органолептичними властивостями, що нагадує
такі. Поліпшення фізичного і психічного здоров'я, також як і запобігання або
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зменшення частоти виникнення захворювань, є головними критеріями для
роботи технологів при створенні нових видів цукрозамінників.
Слід зазначити, що для деяких цукрозамінників на основі відомих
функціональних інгредієнтів розробляють прийоми, що підвищують їх
лікувально-профілактичного ефективність. На жаль, позитивний ефект деяких
цукрозамінників на організм людини при тривалому застосуванні нерідко
носить транзиторний характер, а часом, до жаль, і повністю відсутня.
З урахуванням вищевикладеного можна зробити висновок, що для
підтримки здоров'я людей і зменшення ризику виникнення у них захворювань,
при конструюванні харчових продуктів, в першу чергу, слід звертати увагу на
оптимальний

вміст

в

подібних

продуктах

біодоступних

кількостей

цукрозамінників, відповідальних за правильну роботу первинних (базових)
систем гомеостазу. Таким чином, реалізація сучасних розробок в області
застосування цукрозамінників дозволить організувати збалансоване і правильне
харчування, створить реальні передумови для збільшення середньої тривалості
життя росіян, тривалого збереження їх фізичного і духовного здоров'я,
соціального і морального задоволення, активного життя у літніх і народження
здорового покоління.
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Береженна І.В.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ СУХАРНИХ ВИРОБІВ ТА
ЗБІЛЬШЕННЯ ТЕРМІНУ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
У статті досліджено сучасний асортимент сухарних виробів, можливості
розширення його та удосконалення рецептури. Проведено аналіз проблеми
покращення якості та подовження терміну зберігання сухарних і бубличних
виробів, запропоновано шляхи поліпшення їх поживної цінності і споживчих
властивостей, досліджено їх фізико-хімічні і технологічні характеристики.
Ключові слова:

асортимент, сухарні вироби, харчова промисловість,

сировина, технологія, підприємство, якість, виробництво.
Якість продукції повинна постійно удосконалюватися відповідно до вимог
споживачів, які визначаються співвідношенням попиту і пропозиції продукції
як всередині країни, так і на зовнішньому ринку. Дослідження проблеми
підвищення якості набуває особливого значення в період переходу до ринкової
економіки, який супроводжується розширенням міжнародних економічних
зв’язків і торгівлі.
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Продовольчі товари забезпечують постійну фізіологічну потребу людини в
харчових речовинах для підтримання нормальної її життєдіяльності.
Хлібопечення – найбільш розвинута галузь харчової промисловості
України. Вона займає одне з перших місць у виробничій діяльності споживчої
кооперації нашої держави. Хлібобулочні вироби з пониженою вологістю, які
виробляє хлібопекарська промисловість займають важливе місце у харчуванні
вітчизняного споживача, як продукт довготривалого зберігання з певними
смаковими властивостями та високою енергетичною цінністю. До них
відносяться бублики, баранки, сушки, хлібна соломка, хлібні палички, сухарні
вироби та хлібні хрусти [1].
Формування асортименту харчових продуктів з поліпшеним складом,
збагаченим життєво важливими нутрієнтами дозволяє задовольнити потреби
організму людини та забезпечити організацію здорового харчування населення.
Тому на даний час ця проблема є актуальною та потребує подальшого
дослідження. Таке спрямування є визначальною передумовою покращення
здоров’я нації та підвищення конкурентоспроможності нової продукції.
Головною метою статті є наукове обгрунтування та дослідження шляхів
розширення асортименту сухарних виробів та збільшення терміну їх реалізації.
Проблемою удосконалення

асортименту

та рецептури

сухарних

і

бубличних виробів, шляхів поліпшення їх поживної цінності і споживчих
властивостей займалися ряд вітчизняних та зарубіжних вчених. Серед них
Завертаний Д.В., Навольська Н.В., Костецька Н.І. У роботах Шепелєва А.Ф.,
Печенізької І.А., Кожухової О.І., Турова А.С досліджено товарознавчу
характеристику, показники якості сухарних виробів, здійснено їх експертизу.
Проведений аналіз вітчизняних і зарубіжних літературних джерел щодо
проблеми покращення якості та формування системи раціонального харчування
населення показав відсутність достатньої кількості праць і розробок з вивчення
шляхів поліпшення поживної цінності і споживчих властивостей сухарних
виробів, дослідженню їх фізико-хімічних і функціонально-технологічних
характеристик.
33

Сухарні вироби (сухарі) – це вироби з черствого хліба або сухарних плит,
виготовлені за відповідними рецептами і технологічними режимами. Сухарями
вважають висушені скибки хліба, придатні для тривалого зберігання. Завдяки
своїм смаковим і харчовим властивостям, сухарні вироби посідають особливе
місце серед хліба та хлібобулочних виробів. Їх можна назвати «хлібними
консервами», які зберігаються тривалий час і підлягають перевезенню на далекі
відстані, що зумовлює поступове зростання попиту на ці вироби. Технологічні
характеристики сухарних виробів дають змогу широко використовувати їх в
армії, за тривалих польових робіт, рибалками, а також туристами під час
багатоденних походів. Загальна потреба населення України в сухарних виробах
на 1 січня 2019 року оцінюється у 215 тис. т. Рекомендована середньодушова
норма їх споживання становить 4,3 кг на рік [2].
З метою забезпечення населення сухарними виробами при деяких
хлібопекарських підприємствах створені спеціалізовані цехи для виробництва
цієї продукції. Крім того, актуальним нині є створення міні-підприємств для
виробництва сухарів. Основною сировиною є борошно пшеничне та житнє,
дріжджі пресовані, сіль і жири.
Корисність продуктів визначається, перш за все, їх здатністю задовольняти
потреби людини в харчуванні. Вона залежить від хімічного складу і
особливостей перетворень різних речовин цих продуктів в організмі людини і
характеризується такими основними споживчими властивостями, як харчова,
біологічна, енергетична і фізіологічна цінності. Споживчі переваги харчових
продуктів в значній мірі залежать від властивостей і якості сировини, що
переробляється. Якість борошна, хліба, макаронів залежить від властивостей і
якості зерна пшениці; якість вершкового масла – від якості молока; якість
ковбас – від якості використаного м'яса та іншої сировини і т.д. Істотно
змінюють первинні властивості продукту і його якість процеси виробництва,
технологія, умови і методи зберігання, транспортування, реалізації та ін. [3].
Вміст в сухарних виробах харчових речовин (білків, вуглеводів, жирів,
вітамінів і ін.) залежить від виду, сорту борошна і використовуваних добавок.
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Кількість вуглеводів в найбільш поширених сортах сухарних виробів становить
40,1-50,1% (80% припадає на крохмаль), білка – 4,7-8,3, жиру – 0,6-1,3, води –
47,5%. При внесенні в

сухарні вироби різних збагачувачів (жиру, цукру,

молока і ін.) вміст вищевказаних речовин збільшується в залежності від виду
добавки. У виробах з пшеничного борошна білків більше, ніж у виробах з
житнього борошна. На одну частину білків в

сухарних виробах припадає

приблизно до восьми частин вуглеводів, що явно недостатньо з точки зору
кількісного вмісту білкових речовин. Найбільш раціональним співвідношенням
білків, жирів і вуглеводів в їжі вважають 1: 1: 5.
За рахунок сухарних виробів організм людини на 50% задовольняє потребу
у вітамінах групи В: тіаміні (В1), рибофлавіні (В2) і нікотиновій кислоті (РР).
Наявність вітамінів в сухарних виробах обумовлено в основному сортом
борошна. При помелі зерна в борошно втрачається до 65% вітамінів, і тим
більше, чим вище сорт борошна. Сухарні вироби зі шпалерного борошна
характеризується більш високим вмістом вітамінів. Сухарні вироби важливі і як
джерело мінеральних речовин. У них міститься калій, фосфор, сірка, магній;
дещо в менших кількостях – хлор, кальцій, натрій, кремній і в невеликих
кількостях інші елементи. Хліб з нижчих сортів борошна містить більше
мінеральних речовин. Біологічна цінність сухарних виробів характеризується
амінокислотним

складом,

змістом

зольних

елементів,

вітамінів

і

поліненасичених жирних кислот. Білки сухарних виробів є біологічно
повноцінними. Однак за вмістом таких незамінних амінокислот, як лізин,
метіонін і триптофан, білки даної товарної групи поступаються білкам молока,
яєць, м'яса і риби [5].
Засвоюваність сухарних виробів залежить від виду, сорту борошна і її
якості. Сухарні вироби з пшеничного борошна засвоюється краще, ніж з
житнього борошна того ж сорту. Засвоюваність білків, жирів і вуглеводів вище
у виробах з вищих сортів борошна і відповідно для виробів з пшеничного
борошна вищого гатунку становить 87,95 і 98%, а зі шпалерного борошна –
70,92 і 94%. Сухарні вироби з хорошою, рівномірною, тонкостінною
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пористістю, в яких всі речовини знаходяться в найбільш сприятливому для дії
ферментів

стані

(білки

денатуровані,

крохмаль

клейстерізован,

цукру

розчинені), легко просочується травними соками, добре перетравлюється і
засвоюється. Енергетична цінність сухарних виробів визначається особливістю
хімічного складу і залежить від виду, сорту борошна і рецептури. З
підвищенням сорту борошна збільшується кількість енергії, що виділяється.
Сорти сухарних виробів, де рецептурою передбачені добавки різних поживних
речовин, характеризуються більш високою енергетичною цінністю. Сухарні
вироби, як і хлібобулочні, мають високу калорійність (до 380 ккал / 100 г).
Вироби з покращувачами відрізняються більш високими органолептичними
показниками якості [3].
Розрізняють кілька видів простих сухарів: сухарі армійські, сухарі-грінки,
панірувальні сухарі (сухарне борошно). Асортимент та якість сухарних виробів,
які виготовляються хлібопекарськими підприємствами України, не задовільняє
зростаючого попиту населення у багатьох регіонах і не дозволяє витіснити з
ринку України іноземних виробників. Тому розробка нових сухарних виробів
поліпшених споживних властивостей та цільового призначення є актуальною
проблемою. Сухарні вироби вважаються доступними для збагачення цінними
компонентами

нетрадиційної

сировини

рослинного

походження,

які

фізіологічно попереджують фармакологічний підхід [4].
Підвищення якості та подовження терміну зберігання вітчизняних
сухарних виробів сприятимуть зростанню їх конкурентоспроможності.
Для розв’язання цього необхідно провести комплекс досліджень з
вивчення впливу добавок нетрадиційної сировини на формування споживних
властивостей нових сухарних виробів та змін органолептичних, фізикохімічних, структурно-механічних і мікробіологічних показників у процесі їх
зберігання. Важливо також дослідити вплив таропакувальних матеріалів та
умов навколишнього середовища на збереження якості розроблених виробів.
Було

проведено

дослідження,

об’єктами

якого

були

нові

сухарі

з

використанням морквяного цукату і ячмінного солоду – «Сонячні», бурякового
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цукату – «Українські нові», яблучного пюре і кориці – «Запашні», цибулі
сушеної і ячмінного солоду – «Цибулеві», пивного сусла і кмину – «З кмином»,
томатної пасти і червоного перцю – «Пікантні», та грінки з додаванням
пшеничних зародкових пластівців – «Студентські», кукурудзяного борошна –
«Особливі», часникового порошку і клітковини харчової – «Часникові».
Предметом дослідження була споживна цінність нових сухарних виробів, вплив
пакувальних матеріалів та умов зберігання на зміну показників якості макро- і
мікронутрієнтів. Хімічний склад та енергетична цінність нових сухарних
виробів представлена у таблиці 1.
Таблиця 1 – Хімічний склад та енергетична цінність нових сухарних
виробів, г/100г продукту, р≤ 0,05
у тому

Назва
сухарних

Вода

Білки

Жири

Вуглево

числі

ди

моно- і

виробів

Енергетична
Зола

цінність,
ккал/100г

дицукри

Сухарі:
Контроль
Сонячні

8,50,43 9,00,45

7,20,36

73,53,7 15,70,76

1,20,06

39519,7

Українські 9,50,48 10,20,51

8,80,44

69,53,6 23,51,18

1,50,08

40820,2

7,40,37

72,13,6 24,21,21

1,40,07

39419,7

7,80,39

71,33,6

7,80,39

1,30,06

39919,9

7,20,36

73,73,7

180,90

1,30,06

39719,8

7,60,38

72,23,6

4,50,23

1,20,06

39419,7

нові
Цибулеві
Запашні
Пікантні
З кмином

9,20,46 9,60,48

Сухарі усіх видів і сортів повинні мати правильну форму, встановлені
розміри, рівномірне забарвлення, добре розвинуту пористість, типові запах і
смак. Не допускаються у продаж сухарі, які мають непроміс, наскрізні тріщини
і порожнечі. Вологість здобних сухарів знаходиться у межах 8-12%,
кислотність – 3,5-4о. Кількість цукру й жиру повинна відповідати рецептурам.
Доброякісні вироби набрякають у гарячій воді (60 оС) за 1-2 хв.
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Сухарні і бубличні вироби (за винятком бубликів) характеризуються
низькою вологістю, тому можуть при належних умовах зберігатися тривалий
час без суттєвого зниження якості. Їх зберігають окремо від хліба в чистих,
сухих приміщеннях з температурою 0-15 °С і відносною вологістю повітря не
вище 75%. Коливання вологості повітря в приміщенні викликають почергове
зволоження і підсихання продуктів, що змінює їх структуру, істотно
збільшується міцність і погіршується набухаємість. Підвищена відносна
вологість повітря (понад 75%) призводить до надмірного підвищення
рівноважної вологості продуктів, втрати крихкості і пліснявіння.
Сухарі гігроскопічні, тому їх треба зберігати в чистих сухих приміщеннях.
Щоб уникнути окислення жиру, температура у сховищі мусить бути в інтервалі
0…15оС. Сховище не повинно бути заражене шкідниками комор. Сухарі,
хрусткі хлібці і сушки практично не черствіють внаслідок їх низької вологості,
в бубликах цей процес йде в багато разів повільніше, ніж в хлібі. У сухарних і
бубличних виробах, що містять жир, йдуть процеси його окислення. Внаслідок
пористої структури продуктів зіткнення з киснем повітря відбувається на
великій

поверхні,

і

швидкість

цих

процесів

може

бути

значною.

Окислювальному псуванню жиру прискорює підвищена температура в коморі.
Ящики з сухарями укладають штабелями висотою не більше 8 рядів. Між
кожними двома рядами ящиків залишають проміжки не менше 5см для
обтікання повітря. Між окремими штабелями, а також штабелями та стінами
треба залишати проходи шириною не менше 70см [3].
Прості сухарі можуть зберігатися протягом року. Здобні сухарі мають різні
строки зберігання – залежно від рецептури і способу пакування: Особливі – 15
діб; Гірчичні, Сухарі з маком, Молочні, Ювілейні, Туристичні – 45 діб; інші –
60 діб; сухарі всіх найменувань у поліетиленових пакетах – не більше 30діб.
Терміни зберігання розглянутого нами асортименту сухарних виробів
представлені у таблиці 2.
Будь-які добавки і фактори, що збільшують об'єм і поліпшують структуру і
фізичні властивості, призводять до більш тривалого збереження свіжості.
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Наприклад, регулювання рецептури (введення різних добавок – тваринних і
рослинних білків, жирів, емульгаторів, соєвого і житнього борошна),
інтенсивний заміс тіста і інше сповільнюють процес черствіння. На процес
черствіння впливають умови зберігання: температура і упаковка.
Таблиця 2 – Міцність нових сухарів та грінок, кгсм2
Термін зберігання

Назва виробів

14 діб

Сухарі:
Контроль
Сонячні
Українські нові
Запашні
Цибулеві
З кмином
Пікантні

1899,45
1678,35
1608,00
1809,00
20310,15
20610,20
1959,75

4 міс.
1989,79
1788,90
1698,45
1949,72
21210,60
21810,90
20510,20

Найбільш інтенсивно черствіння протікає при температурі від -2 до + 20С.
При температурі від 60 до 90 ºС черствіння протікає дуже повільно, практично
непомітно, а при 190 ºС повністю припиняється. Тому один із способів
уповільнення черствіння – заморожування хлібобулочних виробів при
температурі від -18 до -30С. Однак, цей спосіб дорогий і широкого поширення
в нашій країні не має [4, c.48].
Більш прийнятний спосіб уповільнення процесів черствіння – упакування
хлібобулочних виробів у спеціальні види паперу, полімерної плівки, в тому
числі перфорованої і термоусадочної. Використання пакувальних матеріалів, з
одного боку, сприяє збереженню хлібобулочних виробів більш тривалий період
(строк зберігання хліба в упаковці – 72 год, а в поєднанні з консервуючими
речовинами – 14-30 днів), з іншого – поліпшує санітарно-гігієнічні умови
транспортування і реалізації в торговельній мережі [5].
Внаслідок узагальнення теоретичного матеріалу і попередніх практичних
досліджень нами розроблено та науково обгрунтовано рецептури сухарних
виробів

поліпшених

споживних

властивостей

для

повсякденного

профілактичного харчування з добавками нетрадиційної сировини.
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Формування асортименту харчових продуктів з поліпшеним складом,
збагаченим життєво важливими нутрієнтами дозволяє задовольнити потреби
організму людини та забезпечити організацію здорового харчування населення.
Тому на даний час ця проблема є актуальною та потребує подальшого
дослідження. Таке спрямування є визначальною передумовою покращення
здоров’я нації та підвищення конкурентоспроможності нової продукції.
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ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ САМБУКІВ
ПРОФІЛАКТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ У ПІДПРИЄМСТВ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
У статті обґрунтовано доцільність впровадження технологічних інновацій у
приготуванні
спрямування

страв,
на

зокрема

підприємствах

десертів
ресторанного
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лікувально-профілактичного
господарства.

Визначено

особливості впровадження новітніх технологій самбуків профілактичного
спрямування у підприємств ресторанного господарства.
Ключові слова: інновації, інноваційні технології, технологія приготування,
страви профілактичного спрямування, ресторанне господарство, технологія
самбуків.
Сталий розвиток вітчизняних підприємств ресторанного господарства
потребує розширеного відтворення їхнього потенціалу на високотехнологічній
основі, ефективність якого має забезпечуватися безперервною інноваційною
діяльністю цих підприємств. Саме вона має стати основним стратегічним
джерелом, з одного боку, постійного задоволення потреб споживачів у
високоякісних сучасних послугах, а з іншого – підвищення рентабельності
господарської діяльності, розширеного відтворення капіталу.
Одним

з

головних

напрямів

інноваційного

розвитку

підприємств

ресторанного господарства є впровадження новітніх технологій приготування
страв, зокрема десертів лікувально-профілактичного спрямування. Десерти –
відома

група

висококалорійних

харчових

продуктів,

що

традиційно

користуються попитом. Особливістю цієї продукції є незбалансованість
хімічного складу, висока калорійність, значний вміст жирів і вуглеводів,
відносно низький вміст білку та недостатня кількість біологічно активних
речовин. Але, крім того, ряд солодких страв містить також вітаміни, мінеральні
солі, необхідні для організму людини.
Асортимент солодких страв надзвичайно широкий. Проте нашу увагу
привернули жельовані страви, серед яких поширені такі страви, як самбуки,
желе, муси. Різноманітна і сировина, що застосовується для приготування
солодких страв. Для багатьох страв (желе, мусів, самбуків) основною
сировиною служать плоди і ягоди в свіжому, консервованому, замороженому
або сушеному вигляді.
За таких умов визначена проблематика дослідження впровадження
новітніх технологій самбуків профілактичного спрямування у підприємств
ресторанного господарства є надзвичайно актуальною.
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Багато вітчизняних та зарубіжних науковців присвятили свої роботи у
сфері досліджень новітніх підходів приготування страв на підприємствах
ресторанного господарства, а саме: Ю. Гачак, Б. Гутий, А. Бежицька, Т. Дякун,
Л. Кінжицька, А. Гавриш, В. Євлаш, О. Нєміріч та інші. Однак, враховуючи
актуальність цієї теми для розвитку ресторанного бізнесу можна констатувати
недостатнє вивчення проблем впровадження новітніх технологій самбуків
профілактичного спрямування у підприємств ресторанного господарства.
Мета статті – дослідити теоретико-методологічні засади та практичні
аспекти

впровадження

новітніх

технологій

самбуків

профілактичного

спрямування у підприємств ресторанного господарства.
Останнім

часом

в

Україні

спостерігається

тенденція

поширення

захворювань на основі порушень обміну речовин. Правильно організоване
харчування, вживання метаболічно активних агентів, вживання продуктів з
низьким глікемічним індексом перешкоджає розвитку комплексу харчових
захворювань.
Діалектична єдність між людиною та навколишнім середовищем, що
спостерігається в обмінних процесах, зумовлює необхідність створення
кулінарних продуктів профілактичного призначення, заснованих на поєднанні
інгредієнтів як засобу впливу на метаболізм людського організму. Основні
порушення

в

харчуванні

–

надмірна

калорійність,

дисбаланс

складу

інгредієнтів, значна масова частка в раціоні насичених жирних кислот, що
виявляється в технології виготовлення більшості страв десертної групи. У той
же час молочна та рослинна сировина дає можливість створювати продукти з
низьким глікемічним індексом, високою масовою часткою біологічно активних
речовин та новими органолептичними та фізико-хімічними показниками.
Сьогодні асортимент такої цінної продукції обмежений і не відповідає
споживчому попиту. Тому розширення асортименту десертів профілактичної
спрямованості з урахуванням фізіологічних потреб людського організму є
необхідним і вимагає розробки нових технологічних підходів. Оскільки
нормальний метаболізм людського організму включає всі одиниці метаболізму,
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головне завдання роботи – забезпечити збалансованість продукту у складі
вуглеводів та жирних кислот.
Свіжі фрукти особливо цінуються, оскільки містять легкозасвоювані цукри
– глюкозу та фруктозу. Крім того, вони містять фруктові кислоти (яблучну,
лимонну, винну), сполуки заліза, вітаміни та ферменти. Фрукти та ягоди мають
особливе значення в харчуванні завдяки вмісту вітамінів А, В1, С, Р, особливо
вони багаті вітаміном С.
Одним з найбільш перспективних напрямків розвитку ресторанного
господарства в даний час є розвиток здорової їжі, в т.ч. збагачений
функціональними інгредієнтами. Враховуючи сучасні тенденції на ринку
харчових продуктів, виробники працюють над розширенням асортименту,
включаючи функціональні інгредієнти в традиційні рецепти [1, с. 67].
Сучасні умови виробництва продукції на основі молочної сировини
ставлять нові завдання щодо вдосконалення технології їх виробництва та
вдосконалення

споживчих

характеристик.

Домогтися

таких

результатів

неможливо без використання спеціальних речовин (харчових добавок), які
дозволяють створювати безпечні та якісні продукти, з покращеними
функціональними та технологічними властивостями [2, с. 38].
Виробництво десертів на основі вторинної молочної сировини з
включенням

у

технологічну

схему

аераційного

процесу

дозволяє

урізноманітнити раціон, покращити смак продукту.
Яблучний самбук – одна з різновидів найвідомішої десертної страви під
назвою мус і є солодким фруктовим блюдом. Через те, що в нього входить
яєчний білок, готове блюдо є більш пухким, ніж мус, і зазвичай його роблять з
яблук.
На наш погляд, технологічне нововведення в рецепті цієї страви має бути
наступним: замість яблук доцільно використовувати хурму. Для профілактики
серцево-судинних захворювань регулярне вживання хурми вигідніше, ніж
вживання яблук. Хурма містить високий відсоток харчових волокон, мінералів і
поліфенолів, особливо дубильних речовин, які є потужними антиоксидантами.
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Ці речовини відіграють важливу роль у боротьбі з атеросклерозом як основна
причина серцево-судинних захворювань, інфарктів та інсультів.
Це змусило вчених зробити порівняльний аналіз двох корисних для серця
плодів. Хурма містить вдвічі більше харчових волокон, ніж яблука, більше
антиоксидантів фенольної природи, калію, магнію, кальцію, заліза та марганцю.
Поки яблука перемагають над концентрацією міді та цинку. На думку
експертів, достатньо їсти лише 1 плід хурми в день (близько 100 г), щоб
запобігти атеросклерозу.
Також для зміцнення десерту кальцієм, фосфором та вітамінами групи В,
РР та ін. доцільно ввести в рецепт вторинний молочний продукт – маслянку.
Маслянка утворюється при виробництві вершкового масла. Залежно від
типу масла, маслянку можна отримати при виробництві як солодкого, так і
кисломолочного масла методом збивання. Маслянка (масова частка жирів – 0,40,7%, білки – 3,2%, лактоза – 4,7%, мінеральні солі – 0,7%) належить до
високоякісних харчових продуктів, таких як молоко. Різниця полягає в переході
до маслянки фосфоліпідів, яких у 1,4 рази більше, ніж у молоці. У людини
фосфоліпіди взаємодіють з багатьма речовинами. Особливе місце займають
лецитинові оболонки жирових кульок, які становлять 33,8% від загальної
кількості фосфоліпідів, мають високі емульгуючі властивості і можуть діяти як
антиоксидант. Крім того, маслянка містить летючі жирні кислоти, що надає
продукту більш виражений приємний аромат.
Слід зазначити технологічні властивості маслянки. Таким чином, при
виготовленні самбуку згущення відбувалося швидше, без відшарування
сироватки у масі (рис. 1а), на відміну від контрольного зразка (рис. 1б), і в
готовому вигляді отримували продукт з ніжною однорідною консистенцією, в
міру в’язкою, приємного смаку і аромату.
Щоб знизити калорійність десерту, цукор потрібно замінити натуральним
замінником цукру – екстрактом стевії. Хімічна природа харчового стевіозиду –
це загальний препарат, що складається з восьми дитерпенових глікозидів
солодкого смаку, агліконом яких є стевіол. Промисловість випускає препарат
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«Стевіаван» для харчових продуктів та екстракт стевії (ТУ № 9111-44646473637-98, гігієнічний сертифікат 77.72.07.911 P.0777127.09.98), дозволений
для використання як харчовий підсолоджувач, а також харчовій промисловості
при виготовленні діабетичних і дієтичних продуктів харчування.

а) дослідний зразок

б) контрольний зразок

Рисунок 1 – Візуалізація дослідних зразків самбуку на основі яблук та
хурми
Стевіозиди – це фітостероїди, їх формула близька до людських гормонів.
Крім перерахованих вище компонентів харчового екстракту, лист стевії містить
17 амінокислот (8 незамінних та 9 замінних); білок, клітковину, макро та
мікроелементи; вуглецеві гібриди; чисті вітаміни А і С; ефірні олії з 53 іншими
речовинами та елементами.
Солодкий смак і лікувальний ефект визначаються глікозидістіозидом, який
солодший за цукор в 300-400 разів. Раціональна кількість добавки при
виготовленні продукції становить 0,5 г на 100 г готового продукту. Екстракт
стевії – ідеальна харчова добавка для тих, хто хоче схуднути. Він не має
калорій і тому задовольняє бажання солодкого без збільшення маси тіла.
Застосування екстракту стевії знижує тягу до жирної їжі, а також зменшує
голод [4].
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Для вдосконалення технологічних рішень для створення нових десертів на
основі маслянки за основу було взято компонентний склад яблучного самбука,
що містить яблука, цукор, стабілізатор – желатин та яєчний білок. Як
згадувалося раніше, для збагачення самбуки мікроелементами яблука були
замінені хурмою та додаванням такого інгредієнта, як маслянка. Виявилося, що
такі зміни дали можливість значно підвищити вміст мікроелементів у солодкій
їжі (табл. 1).
Таблиця 1 – Склад мікронутрієнтів в солодких стравах
Назва показника
Ca, мг
E, мг
Na, мг
B4, мг
Cl, мг
Моно і дисахариди
Mg, мг
C, мг
S, мг
β- каротин, мг
K, мг
Ph, мг
Fe, мг
PP, мг
Всього, мг

Експериментальний
зразок
315,50
0,72
144,83
3,9
18,15
30,46
92,85
22,10
18,75
1,68
448,03
71,42
3,71
1,17
1173,27

Контрольний зразок
34,10
0,28
36,40
0
2,86
12,60
12,60
12,32
7,05
0,042
389,20
15,46
2,99
0
525,90

% відношення
9,2 рази = 825%
2,5 рази = 157%
3,9 рази = 298%
4 раз = 400%
6,4 раз = 534%
2,3 рази = 140%
7,3 рази = 637%
1,8 раз = 79,3%
2,6 рази = 166%
40 раз = 3900%
1,15 раз = 15%
4,6 раз = 362%
1,2 рази = 24%
1 раз = 1%
2,2 раз = 123%

Таким чином, використання маслянки в якості основи для приготування
самбуку розширює асортимент збитих десертів, збагачує продукт комплексом
мікроелементів порівняно з контрольним зразком.
Окрім збагачення складу розробленого продукту мікроелементами, нова
технологія

також

передбачала

підвищення

його

біологічної

цінності,

замінюючи цукор екстрактом стевії. Такий технологічний підхід дозволить
використовувати новий продукт людям з діабетом, ожирінням, а також
розроблений десерт може послужити для профілактики цих захворювань. Крім
того, заміна цукру в традиційних замінниках цукру та створення продуктів з
низькою енергією є невід'ємною тенденцією розвитку харчових технологій
відповідно до сучасних вимог. Таким чином, використання екстракту стевії в
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самбуку знижує калорійність продукту на 67,5 Ккал порівняно з контрольним
зразком (табл. 2).
Таблиця 2 – Харчова цінність та енергетична цінність солодких страв
Назва показника

Експериментальний
зразок
Вуглеводи , г
30,3
Жири, г
1,5
Білки, г
7,7
Калорійність, ккал
165,7

Контрольний зразок
52,08
1,48
4,18
233,26

% відношення
-1,7 раз = -42%
1 раз = 1%
1,8 раз = 84%
-1,4 раз = -29%

Аналіз вмісту сухих речовин засвідчив, що в експериментальній страві
вміст сухих речовин на 9% більше, ніж в контрольному зразку, що підтверджує
збагачення даної страви макро- і мікронутрієнтами.
Результати визначення активної кислотності Ph (табл. 3) показали, що
експериментальний зразок відноситься більш до лужного.
Таблиця 3 – Активна кислотність pH
Експериментальний зразок
pH = 7,31

Контрольний зразок
pH = 7,29

Луги корисні для здоров’я, вони допомагають нейтралізувати зайву
кислотність в організмі. Надмірний дефіцит кислоти та лугу може призвести до
серйозних проблем зі здоров’ям. Коли в організмі не вистачає елементів для
зниження кислотного балансу, організм починає виводити їх з кісток і життєво
важливих тканин. Це дуже шкідливо і тягне за собою зниження імунітету
організму, а також здатність до регенерації, що призводить до різних
захворювань.
На основі отриманих даних була розроблена технологія десерту (самбуку з
хурми на основі маслянки) низькокалорійного із цукрозамінником екстракт
стевії. Рецепт показаний у таблиці 4.
Таблиця 4 – Рецептура приготування ресторанної страви «Самбук з
маслянкою та хурмою»
Назва сировини
Хурма
Стевія

Брутто, г

Нетто, г
159
6 капель
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140
6 капель

Продовження таблиці 4
Желатин
Яйця (білки)
Маслянка
Мед
Вихід

3
10
85
5
-

3
10
85
5
200

Нова технологія приготування «Самбук з маслянкою та хурмою» полягає в
наступному. Хурму після зняття шкірки і грудочок подрібнюють блендером до
однорідності, додають яєчний білок і ретельно збивають на холоді. Желатин
розчиняють у розігрітому маслі до 40 ° C і залишають на 1-1,5 години для
набухання.

Після

набухання

желатин

поміщають

на

водний

марміт,

перемішуючи, повністю розчиняють і фільтрують, потім тонким струменем
вливають у збиту масу при безперервному і швидкому перемішуванні віночком.
Попередньо розведений екстракт стевії та мед додають до збитої маси, масу
розливають у форми і охолоджують до повного охолодження. Подається в
скляних креманках.
В ході досліджень були розроблені нові технологічні рішення у
виробництві самбуку з хурми на основі маслянки. Новий технологічний підхід
дозволить збільшити вміст білка на 84%, зменшити калорії на десерт на 67,5
ккал, замінивши цукор екстрактом стевії та збагативши продукт комплексом
мікроелементів. Регулярне споживання розроблених десертів допоможе
забезпечити організм життєво важливими речовинами, в першу чергу,
біологічно активними інгредієнтами.
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Бондар М.М.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕКСТРАКТІВ ПЛОДІВ І ЯГІД
У РЕЦЕПТУРАХ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ
У статті представлено склад та властивості полісолодових екстрактів як
основи для безалкогольного напою, підібрано оптимальні співвідношення
полісолодового екстракту, водного екстракту малини і необхідної кількості
глюкозно-фруктозного сиропу для одержання збалансованого за компонентним
складом напою з гармонійним смаком.
Ключові слова: солодовий екстракт, технологія, безалкогольні напої,
рецептура, нетрадиційна сировина, дослідження, якість продукції.
Однією з найважливіших проблем розвитку галузі безалкогольних напоїв,
соків та мінеральних вод у наш час є підвищення якості продукції, що
випускається, її маркетингової конкурентоспроможності, в першу чергу
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зниження собівартості й покращення асортименту. В сучасних економічних
умовах цього можна досягти шляхом розробки і впровадження способів
виробництва, спрямованих на скорочення тривалості основних виробничих
стадій й покращення якості напоїв без значних витрат матеріальних і
енергетичних ресурсів.
Підвищення
впровадження

якості

вироблюваної

стандартів,

технічних

продукції
умов,

забезпечує

технологічних

активне

інструкцій,

удосконалення технологічного і мікробіологічного контролю. Здійснюється
подальша стандартизація тари.
За останні роки збільшилось виробництво цитрусів, плодів, ягід та
винограду. Щорічно у господарствах значну частину урожаю становить
пошкоджена продукція: плоди із забитими місцями, вм’ятинами, надколами,
сильно забруднені. При швидкій переробці цього виду сировини можна
одержати готову продукцію високої якості.
Здійснення підбору та дослідження складу нетрадиційної сировини за
можливості розроблення так званої «основи» для безалкогольних напоїв
спеціального призначення з використанням полісолодових екстрактів є
основною метою дослідження.
Завдання дослідження – розроблення напою з використанням «основ» для
виготовлення безалкогольних напоїв із використанням нетрадиційної рослинної
сировини та зернових екстрактів, відповідно відібраних за складом цінних
компонентів.
В останні роки ринок безалкогольних напоїв в Україні розвивався
стрімкими темпами – протягом 2002…2007 рр. його обсяг збільшився більш
ніж удвічі. Проте з 2007 р. до 2014 р. приріст ринку склав всього 5 %.
Вихід на ринок відразу двох гігантів світової безалкогольної індустрії –
PepsiCo і Orangina Group, дають підстави припускати, що будуть тривати
досить серйозні зміни в розстановці сил лідерів. Продукція PepsiCo вже давно
представлена на українському ринку, але ось власної виробничої бази в Україні
компанія ніколи не мала. У будь-якому випадку виграє споживач, перш за все
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за рахунок витіснення з ринку неякісної продукції. З подальшим розвитком
ринку в Україні все більше буде з’являтися нішової продукції. Українцям вже
добре відомі холодні чаї, енергетичні напої. Але в той же час широке розмаїття
функціональних продуктів, яким вже не здивуєш споживачів Західної Європи і
США, українцям, як і раніше, не дістається. Зокрема, ніша напоїв на пряноароматичній сировині спеціального функціонального призначення залишається
вільною [2].
Основи для напоїв зарубіжного виробництва готують, в основному з
використанням концентрованих цитрусових соків. Застосовують зазвичай
шестикратно концентрований сік з вмістом сухих речовин до 65 %, пульпи не
більше 5 %. При необхідності до нього додають барвники, кислоту і
консерванти.

Концентрати

виробництва,

як

правило,

для

безалкогольних

складаються

з

2-х

напоїв
частин:

вітчизняного
ароматичної

і

екстрактивної. Екстрактивну частина готують змішуванням водно-спиртових
екстрактів різноманітних трав, колера та лимонної кислоти. Отриману суміш
випарюють під вакуумом до вмісту сухих речовин 80±2%. Зберігають обидві
частини окремо, а потім змішують перед виробництвом напою. Ця технологія є
енергетично та матеріально затратною. До того ж вимагає тривалого часу і
великого штату працюючих [3].
Розробка технологій з застосуванням основ є актуальною, бо їх
використання у виробництві напоїв є економічним, тому що спрощується
технологія та скорочуються втрати сировини. У рамках розглянутих тенденцій
особливої актуальності набуває розвиток виробництва різних концентрованих
основ для безалкогольних напоїв.
Вирішення цих завдань може здійснюватися за двома напрямами:
- створення ефективних технологій з переробки рослинної сировини, що
забезпечують максимальне збагачення одержуваних настоїв і екстрактів
природними екстрактивними речовинами. Створення концентратів на основі
екстрактів

має

забезпечуватися
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різними

формами:

рідкими,

висококонцентрованими, пастоподібними, порошкоподібними, у вигляді гранул
та ін.;
- збагачення концентрованих основ незамінними нутрієнтами та їх
преміксами [3].
Останній напрям має практичне застосування при розробці безалкогольних
напоїв різної функціональної спрямованості (в корекції харчування різних
організованих груп населення: діти, вагітні жінки, спортсмени, робітники
промислових підприємств і т.д.).
Створення
натуральній

і

вдосконалення

основі

є

технологій

необхідною

умовою

концентрованих
для

стабільного

основ

на

розвитку

вітчизняного виробництва високоякісних безалкогольних напоїв.
Важливе значення має комплексне використання рослинної сировини з
вивченням

його

діючих

і

мінорних

компонентів,

що

забезпечують

функціональні властивості напоїв на їх основі [2].
Вченими Полтавського університету економіки і торгівлі запропонований
спосіб обробки рослинної сировини, при підготовці її до процесу екстрагування
у вихровому шарі феромагнітних частинок, для подальшого їх використання у
технологіях

безалкогольних

напоїв.

В

якості

феромагнітних

частинок

використовували циліндричні елементи розміром D=2 мм, L=18 мм вкриті
харчовою ПВХ, з метою недопущення контакту із сировиною. Технологічний
процес складається із наступних етапів: приймання сировини, інспекції, миття,
вторинної інспекції, обробки плодів у вихровому шарі феромагнітних частинок
протягом 60 с, при величині магнітної індукції 0,13 Тл, масі одночасно
завантажених феромагнітних частинок m=100 г, нагрівання питної води до
t=100 С, охолодження питної води до t=90 С, поєднання обробленої рослинної
сировини та підготовленої води у співвідношенні 1до 10 та настоювання при
t=20 С протягом (240…360)·60 с, фільтрування готового настою до вмісту
сухих речовин у патронному фільтрі, упарювання у вакуум апараті до кількості
сухих речовин, прогрівання, і гарячий розлив в скляну тару, при температурі не
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нижче t=85…95 С. Такі рослинні екстракти в герметичній упаковці
зберігаються без зміни якості протягом 12 місяців [2].
Наявні літературні дані свідчать, що вегетативні частини рослин містять
біологічно активних речовин не менше, а іноді і більше, ніж плоди, ягоди і
овочі, а їх використання дозволяє отримувати концентрати та напої з них з
м'якими,

гармонійно-індивідуальними

смаковими

і

ароматичними

властивостями. На сьогоднішній день проблема комплексного застосування
зазначеної сировини практично не вирішується. Таким чином, тенденція
розвитку ринку безалкогольних напоїв в Україні повинна бути орієнтована на
продукти здорового харчування.
Полуниця – дуже поширена ягода. Одна з органічних кислот, яка міститься
в полуниці, нейтралізує ракові ефекти при тютюнопалінні. Захворювання нирок
і сечових шляхів, ревматизм і захворювання печінки, біль в суглобах і
недокрів’я – при всіх цих недугах можна сміливо вживати полуницю. Відвар
листя (Folia) полуниці здавна використовується як гарний засіб від безсоння.
Полуниця – хороший профілактичний засіб від атеросклерозу і гіпертонії, вона
нормалізує тиск і обмін речовин.
Малина звичайна або просто малина (Rubus idaeus) кущ родини розових
(Rosaceae) 1–2 м заввишки з річними вегетуючими пагонами і здерев'янілими
дворічними стеблами, які утворюють квітконосні гони [2].
У малині містяться пектини, які допомагають виводити з організму через
кишківник різні шкідливі речовини, холестерин, у тому числі і радіоактивні
елементи, тому малину рекомендують людям, що працюють у шкідливих
умовах. Кумарини, що містяться в малині, покращують згортання крові, і
знижують рівень протромбіну. Кумарини зосереджені в листі і в гілках.
Антоціани зміцнюють капіляри, і зменшують схильність до склерозу.
Фітостерини зменшують вірогідність розвитку атеросклерозу. Міститься в
складі малини калій сприяє поліпшенню стану людей з хворим серцем, при
цьому калій діє як сечогінне. У малині є йод, який благотворно впливає при
бронхіті, викликаючи відхаркування [4].
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Хімічний склад листочків малини і полуниці багатий на антоціанідіни і
антоціани – водорозчинні флавоноїди (потужні антиоксиданти), фітостерини
(кемпферол), дубильні речовини, ефірні масла, борнеол, антоціани: каллістефін,
хрізантемін, леткі сполуки: вербенон, цитронелол, міртенол, евгенол, ванілін,
органічні кислоти (лимонна, яблучна, корична, гідроксибензойна, галова,
хлорогенова, саліцилова) та їх ефіри, а також еллагову кислоту, яка є
природним фенольним антиоксидантом. Аскорбінова кислота, або вітамін С –
сильний антиоксидант і хелатуючий агент [4].
Результати літературного огляду дозволяють зробити висновок, про те, що
представлена технологія напоїв відрізняється тим, що операція тривалого
отримання настоїв з плодів малини і полуниці замінюється екстрактами з цих
плодів після їх обробки. Така заміна дозволяє підвищити якість кінцевих
продуктів за рахунок більшого вмісту БАР, а також зменшити закладку плодів,
прискорити процес виготовлення, що зменшує кінцеву вартість напоїв [5].
Використання малини і полуниці, а саме екстракту листочків і гілочок,
багатих на фенольні компоненти, кумарини та вітаміни (вітамін С, рутин), буде
доречним при виготовленні безалкогольних напоїв (рис. 1, 2).

Рисунок 1 – Вміст компонентів в морфологічних частинах полуниці
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Рисунок 2 – Вміст компонентів в морфологічних частинах малини
З наведених на рис. 1 і 2 даних видно, що у малині (листя та гілочки) вміст
аскорбінової кислоти коливається у межах 107-120мг/100г екстрактивних
речовин, а у листі та гілочках полуниці – 145-150 мг/100г, флаваноїдів – 107170 мг/100г у малині (листя та гілочки) та 80-100 мг/100г у полуниці (листя та
гілочки). Для вилучення екстрактивних речовин з рослинної сировини малини
та полуниці проводили екстракцію різними способами [6].
Вміст фенольних сполук та рутину у рослинній сировині малини і
полуниці в залежності від способу екстрагування представлені у таблиці 1.
Таблиця 1 – Вміст фенольних сполук та рутину у рослинній сировині в

№ зразка

залежності від способу екстрагування

1
2

Варіант обробки
Екстракт водний, при 100 ºС,
витриманий 10 хв
Екстракт водний, при 100 ºС,
витриманий 3-5 хв

Порошок малини
Сума
фенольних
Рутин
компоненті
в

Порошок полуниці
Сума
фенольних
компонентів

Рутин

2,3

1,02

1,5

0,3

2,38

1,1

1,67

0,36
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Продовження таблиці 1
3
4

Витримування сировини у
55% водно-спиртовій суміші
протягом 2-х діб
Витримування сировини у
70% водно-спиртовій суміші
протягом 2-х діб

2,63

1,84

1,8

0,64

2,4

1,8

1,67

0,58

З наведених у таблиці 1 даних можна зробити висновок, що найбільш
доцільним є застосування водного способу екстракції при 100 ºС та витримки 35 хв., так як при цьому накопичується більше фенольних сполук у порівнянні з
іншими способами екстракції. Використання водно-спиртової екстракції
сировини не доцільно з економічної точки зору для приготування напоїв,
оскільки спиртові екстракти матеріалозатратні.
У результаті проведення органолептичної оцінки досліджуваних зразків
екстракту рослинної сировини малини та полуниці було визначено, що
екстракт, який готується шляхом кип'ятіння у воді протягом 3-х хв, має
найкращі органолептичні властивості у порівнянні з іншими зразками. Екстракт
сировини полуниці з експерименту неохідно виключити через насичені трав’яні
відтінки у ароматі та відповідний присмак.
Для проведення органолептичної оцінки екстракту малини готували
сировину таким чином. Сировину подрібнювали, просіювали до однорідної
маси і брали наважки у кількості 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,25 г в 100 см 3 води, після
цього кип’ятили протягом 3 хв. Дані органолептичної оцінки представлені у
таблиці 2.
Таблиця 2 – Органолептичні показники екстракту листочків і гілочок
малини
№ Кількість
зра- екстракту
зка
,г
1
2

0,25
0,50

Зовнішній
виглад
(колір)
Світлосолом’яний
Солом’яний

Прозорість

Аромат

Смак

Трав’янистий,
Прозорий, без Дуже слабкий,
слабкий
присмак
осаду
трав’яний
трави
Прозорий, без
Трав’яний,
аромат
Трав’яний
осаду
лісових трав
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Продовження таблиці 2
3

0,75

Янтарний

4

1,00

Янтарний

5

1,25

Інтенсивний,
медовий

Трав’яний, але
Прозорий, без
інтенсивніший
осаду
за попередній
Прозорий, без Інтенсивний,
осаду
трав’яний
Інтенсивний,
Прозорий, без
сильно
осаду
трав’яний

Злагоджений
трав’яний з відтінком
лугових трав
Інтенсивний,
трав’яний
Трав’яний,
гірчинкою

з

З табл. 2 видно, що зі збільшенням концентрацій розчинів колір та смак
стає більш інтенсивним, всі розчини прозорі, без осаду, аромат посилюється. За
результатами дослідів встановлено, що 0,75 г та 1,25 г в 100 см 3 екстракту
малини найкраще використовувати для приготування напоїв та задовольняє
вимоги до напоїв.
Для створення «основ» для безалкогольних напоїв було запропоновано
використання полісолодового екстракту (сухі речовини – 70 %). Відомо, що
полісолодові екстракти містять цілий комплекс таких біологічно активних
речовин, таких як вітаміни, ферменти, амінокислоти. Приготування водного
розчину полісолодового екстракту проводили наступним чином. Брали 0,25;
0,5; 0,75; 1,0; 2,5 ; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 наважки екстракту. Далі кількісно
переносили в мірну колбу на 100 см3 і доводили дистильованою водою до
мітки. Визначали органолептичні показники. Необхідно відмітити, що аромат
посилюється зі зростанням концентрації розчинів, його відтінки міняються від
трав’яного до медового.
Далі для приготування напою необхідно підібрати співвідношення
компонентів напою, а саме 1% водного екстракту сировини малини та 3%
розчину полісоловового екстракту (табл. 3).
Таблиця

3

–

Органолептичні

показники

компонентів

напою

«З медовим смаком»
№
зразка
1

Кількість
екстракту,
см3
0,5

Зовнішній
вигляд
Світлий,
прозорий

Прозорість

Аромат

Смак

Прозорий, не
Медовий, ледь
Слабкий медовий
замутнений
солодкий
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Продовження таблиці 3
2

1,0

Світлий,
прозорий

3

1,5

Світлий,
прозорий

4

2,0

Світлий,
прозорий

5

2,5

Світлий,
прозорий

6

3,0

Світлий,
прозорий

7

3,5

Світлий,
прозорий

8

4,0

Світлий,
прозорий

Слабкий медовий
Прозорий, не
Медовий, ледь
без
відтінку
замутнений
солодкий
трави
Медовий,
Прозорий, не Медовий,
без
легко
замутнений
відтінку трави
солодкий
Медовий, з ледь Медовий,
Прозорий, не
відчутним
легко
замутнений
відтінком трави
солодкий
Медовий,
легко
Прозорий, не Медовий,
з
солодкий, але
замутнений
відтінком трави
більш
інтенсивний
Більш
Прозорий, не Медовий,
з
розкриий
замутнений
відтінком трави
букет
Більш
Прозорий, не Медовий,
з
розкритий
замутнений
відтінком трави
букет
Більш
Прозорий, не Медовий,
з розкритий
замутнений
відтінком трави
букет, зовсім
без смаку

Зі збільшенням кількості екстракту малини колір стає більш інтенсивним,
аромат та смак посилюється. Зразок №4 найбільш розкритий у сенсорному
плані. Для покращення органолептичної оцінки було запропоновано в якості
підсолоджувача

використовувати

глюкозно-фруктозний

сироп.

Було

розроблено напій «З медовим смаком», до складу якого входив 1% водний
екстракт малини, в якості підсолоджувача глюкозно-фруктозний сироп, а
«основи» – 3 % розчин полісолодового екстракту. Рецептура напою
представлена у таблиці 4.
Таблиця 4 – Рецептура напою «З медовим смаком» на 100 мл
Назва сировини
Глюкознофруктозний сироп
Полісолодовий
екстракт

Одиниця
виміру

Вміст сухих
речовин у
сировині, %
мас.

Норма витрат

Вміст сухих
речовин за
нормами
витрат, %мас.

кг

65,00

38,00

24,70

кг

75,00

75,18

56,39
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Продовження таблиці 4
Кислота лимонна
Настій малини (гілок
та листя)
Ароматизатор
«Ісінді»
Кількість
кислоти,
внесеної
з
полі
солодовим
екстрактом
Вода
Діоксид вуглецю
Всього
сухих
речовин у напої

Для

розширення

кг

90,97

1,08

0,98

кг

-

0,30

-

кг

-

0,20

-

кг

0,05

75,18

0,04

дм 3
кг

-

До 1000,00
4,15

-

кг

-

-

82,07

асортименту

безалкогольних

напоїв

у

якості

нетрадиційної сировини запропоновано використовувати вегетативну частину
ягід – це листя та гілочки, прикладом чого є малина. В зв’язку із дослідженим
методом отримання екстрактів ягід запропоновано рецептуру безалкогольного
напою «З медовим смаком» з підвищеним вмістом біологічно активних послуг.
Така технологія дозволяє підвищити якість кінцевих продуктів за рахунок
більшого вмісту БАР, а також зменшити закладку плодів, прискорити процес
виготовлення, що зменшує кінцеву вартість напоїв.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У статті проаналізовано сучасний стан розвитку готельного господарства
України та Вінницької області, розглянуто структуру готелів країни та
регіону. Проаналізовано інноваційні процеси у готельно-ресторанному бізнесі
України. Запропоновано вважати одним з основних напрямків інноваційних
технологій в готельному бізнесі впровадження мультимедійних технологій.
Ключові слова: готель, інновації, мультимедійні технології, туристична
діяльність, регіон.
Готельна сфера України стає невід'ємною частиною світового готельного
господарства. В умовах розвитку країни готельний бізнес стає дієвим засобом
надходження значних коштів до бюджету, створення високооплачуваних
робочих місць, та покращення якості життя українських громадян.
Розвиток

готельного

господарства

вимагає

формування

нових

конкурентних переваг та підвищення конкурентоспроможності готельних
підприємств на внутрішньому і на світовому туристичному ринках. Однак цей
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розвиток залежить від тих об’єктивних і, певною мірою, суб’єктивних факторів,
без аналізу яких неможливо формування конкурентного середовища для
підприємств готельного бізнесу в Україні.
Найбільший вплив на формування конкурентних переваг готельного
господарства в регіонах країни мають зовнішні фактори. Це економічні,
зокрема, індикатори витрат та дохідності, політико-правові (які виступають
суб’єктивними експертними оцінками), соціально-культурні, міжнародні та
демографічні фактори. До внутрішніх факторів варто віднести споживачів
послуг, представників суміжних галузей, конкурентів, контактні аудиторії та
постачальників.
В сучасних умовах в кожній галузі економіки України відбувається пошук
нових шляхів і методів виробництва,окреслюються перспективи на майбутнє.
Ці процеси характерні також для сфери готельного бізнесу,яка спрямована на
отримання прибутку через надання різноманітних послуг у вигляді житла,
харчування, транспортного та іншого сервісу.
Вивченню проблем розвитку готельного господарства приділена велика
увага вітчизняних науковців, а саме: О. Борисової, О. Головко, М. Мальської,
І. Мініч, Л. Нечаюк, О. Шаповалової. У цих роботах розглядаються організація
та розвиток готельно-ресторанного господарства, аналізуються чинники, що
впливають на ринок готельних послуг в Україні. Науковий підхід до розвитку
інноваційної діяльності розглядається в роботах таких вчених,як В. Новікова,
М. Кізімова, М. Рутинський, Ф. Нагірний, Р. Максимов, М. Заболотний,
Х. Колотухін, М. Кощуба, В. Колесніков. Незважаючи на велику кількість
наукових праць, не досить повно розкриті перспективи застосування
інноваційних технологій і це обмежує можливості їх вивчення.
Метою даної роботи є аналіз структури та стан готелів Вінницької області,
перспективи розвитку та впровадження інновацій в готельній сфері Вінницької
області.
Розвиток

готельно-ресторанного

бізнесу

в

Україні

особливо

актуальний,оскільки саме завдяки даній галузі Україна може поліпшити
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соціально-економічну ситуацію. Готельний сервіс містить цілий комплекс
послуг для туристів і є ключовим чинником, що визначає перспективи розвитку
туризму. Туристичні послуги, зокрема в межах готельного обслуговування,
належать до соціально-культурних послуг. В умовах конкурентного ринку
послуг гостинності підприємства готельного бізнесу при обслуговуванні
туристів та інших категорій громадян необхідно забезпечити не лише високий
рівень комфорту проживання, але й постійно підвищувати рівень сервісного
обслуговування клієнтів, пропонувати широкий вибір додаткових та супутніх
послуг, в тому числі інформаційні, побутові, посередницькі, послуги бізнесцентру, організації дозвілля та ін.
Дослідження обсягу інвестицій в основний капітал туристичних регіонів
України показує, що станом на 01.01.2018р. понад 78% загального обсягу
капіталовкладень спрямовано у розвиток готелів та інших місць для
короткотермінового проживання, 14% – у розвиток ресторанів та припадає на
Київ, Київську, Одеську, Львівську області. Станом на 01.01.2018р. прибуток,
спрямований на розвиток матеріально-технічної бази туристичних підприємств,
склав 16976,0 тис. грн., або 17,3% від загального балансового прибутку
туристичних підприємств [1]. За даними Держкомстату України станом на
01.01.2018р. у сфері готельно-ресторанного бізнесу зареєстровано понад 21456
суб`єктів

підприємництва,що

складає

1,65%

від

загального

обліку

зареєстрованих суб`єктів ЄДРПОУ, з них 19638 із юридичним статусом та 2137
–

фізичних

осіб-підпрємців.

Станом

на

2018

рік

в

місті

Вінниці

працювало готелів – 42, в них номерів – 1070, ліжко-місць – 1937. З них готелів
5* – 1,4* – 2,3* – 38, готелів економ-класу – 5. У 2019 році відкрився ще 1
готель та 1 хостел [3].
Найбільше готелів Вінницької області орієнтовані на тризірковий
стандарт, який є базовим за кордоном. Проживаючий у номері такого класу
може розраховувати, що площа одномісного номера буде не меншою 10 м²,
двомісного – не менше 14. Три- чи чотиримісних номерів у тризірковому готелі
взагалі не має бути. В кожному з номерів передбачено: холодильник,
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кольоровий телевізор, радіоприймач, шафу з поличками, вішалкою та вішаками
із розрахунку п’ять штук на одне місце, набори – кравецький, а також для
письма, пакети для пральні та хімчистки, банну шапочку. Білизну зобов’язані
міняти раз на три дні, рушники – щодня. А ще у тризірковому готелі варто
вимагати послуги з чищення одягу та взуття, прання одягу впродовж доби,
користування комп’ютерною технікою та електронними засобами зв’язку,
прийому пластикових карток, бронювання квитків тощо. Тут має бути надано в
користування гостей не менше двох точок із додатковими послугами, зокрема,
басейном, сауною, масажним кабінетом, солярієм, тренажерним чи спортивним
залами.
В Україні поглиблюється спеціалізація підприємств гостинності, що
пов'язано з такою важливою тенденцією, як створення міжнародних мереж, які
мають велике значення для країни у розробці і впровадженні високих
стандартів обслуговування. Спектр послуг готельного комплексу залежить від
кількості «зірок». В Україні на законодавчому рівні запроваджена сертифікація
готелів на відповідність вимогам певної категорії згідно Постанови Кабінету
Міністрів України від 29 липня 2009року №803, «Про затвердження Порядку
встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для
надання послуг з тимчасового розміщення(проживання). Експерти ринку
зазначають, що класифікація готельних закладів – необхідна умова, котра
допоможе підвищити якість послуг, наблизить їх до світових стандартів,
інтегрує вітчизняну готельну сферу до світового туристичного простору.
Сприятиме вона і самоконтролю збоку готельєрів. Тепер готельну сферу
регулює

національний стандарт ДСТУ 4269:2003.«Послуги туристичні

класифікація готелів» та ДСТУ4527:2006 «Послуги туристичні. Засоби
розміщення» За словами учасників ринку, вони максимально наближені до
європейських стереотипів, хоча категорія вітчизняних готельних комплексів
визначається за 134 показниками.
Майже всі вінницькі приватні готелі створені на базі реконструйованих
житлових будівель або колишніх гуртожитків чи відомчих готелів. Майже всі –
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комфортабельні, відносно недорогі, з невеликою кількістю номерів. Тут панує
затишна атмосфера, коли покоївки не пильнують кожен ваш крок, а
адміністратори, як не дивно, вміють усміхатися. Для приватних готелів
крадіжки невластиві. Забувши щось у номері, можна не турбуватися – речі
«чекатимуть» на господаря до наступних відвідин у спеціальній камері схову.
Безпекою клієнтів опікується надійна охорона, яку помічаєш, лише коли на те
виникає потреба. За останні кілька років у Вінниці збудовано декілька
трьохповерхових

готелів

на

10-30

номерів.

По

Вінницькій

області

розбудовуються бази відпочинку, в яких будуються як окремі апартаменти з
достатньо високим рівнем послуг так і двох – чотирьох поверхові готелі з більш
бюджетним рівнем послуг і цін.
Останні зміни в правила обов'язкової сертифікації готельних послуг були
прийняті 6 листопада 2019 року №916. Ці зміни можуть вплинути на динаміку
розвитку готельного бізнесу, але, одночасно, сприятимуть підвищенню якості
послуг, що надаються. Це у свою чергу стане запорукою стабільності і
процвітання готельного бізнесу в Україні.
В той же час, у Вінницькій області необхідно розвивати сегмент недорогих
готелів, які зможуть надати невеликі, але хороші кімнати з непоганим сервісом.
Адже, середньостатистичний «внутрішній турист» бажає економити на
мешканні в готелі. В липні 2019 року у Вінниці вперше проведено дослідження
туристичної привабливості міста. Опираючись на результати цього проекту,
міська рада, експерти української туристичної сфери та профільні фокус-групи
будуть працювати над створенням, а згодом і впровадженням туристичної
стратегії міста до 2030 року. Згідно з результатами цього дослідження
більшість гостей нашого міста віддають перевагу перебуванні в готелях
/близько 35%/, близько 28% туристів обирають орендовану квартиру і близько
10% зупиняються в хостелах [7].
За підрахунками Всесвітньої туристичної організації /UNWTO/ Україну в
2017 році, відвідали 14,23 млн. туристів, що на 6,7% більше, ніж роком раніше.
Держава заробила на них $1,261 млрд. Україна стає одним із основних
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туристичних напрямків. Згідно зі статистикою, лідерами в'їзного туризму в
першому півріччі 2018 року стали Молдова –1 млн. 949,6 тис. осіб, Білорусь –
1 млн. 64,5 тис. осіб, Росія – 645,3 тис. осіб, Польща – 532,4 тис. осіб, Угорщина
– 447,4 тис. осіб, Румунія – 354,8 тис. осіб і Словаччина – 151,8 тис. осіб.
Подібні тенденції спостерігаються і у місті Вінниці. Так, в 2018 році
збільшились надходження до бюджету від туристичного збору. За 10 місяців
2018 року він склав 275,481 тис. грн., тоді як за 10 місяців 2017 року – 235,122
тис. грн., а за аналогічний період 2016 року – 172,061 тис. грн. У 2019 році
надходження до бюджету від туристичного збору склали 2 050 458 грн [3].
Інноваційність є основною характеристикою сучасної економіки. У наш
час науково-технічного прогресу інновації в готельному бізнесі відіграють чи
не головну роль у високо конкурентній боротьбі готелів за кожного клієнта.
Застосування новітніх технологій готельного бізнесу дозволяє готельєрам
підвищити

ефективність

свого

господарства,

знаходити

нові

резерви

підвищення якості обслуговування, ефективної охорони номерів і майна гостей,
надання нових послуг.
Практика готельно-ресторанного бізнесу,конкуренція в галузі, економічні
реалії зі складними господарськими умовами та відносинами значно
ускладнили підприємницьку діяльність на ринку послуг, зумовили нові
закономірності його розвитку. Це вимагає постійного вдосконалення і
поглиблення існуючих наукових теорій,зокрема перегляду підходів і принципів
управління та розвитку підприємницької діяльності в регіональному туризмі,
адаптації наукових концепцій та інструментів у підприємницькому середовищі
до сучасних економічних умов з урахуванням галузевої специфіки.
Суттєву конкуренцію між підприємствами готельного господарства, в тому
числі великим готелям, створюють фізичні особи-підприємці, які переважно
утримують невеличкі готелі, приватні будинки та квартири, кількість яких
постійно зростає. Вони пропонують відвідувачам повний спектр готельних
послуг при значно меншій ціні.
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Сучасні тенденції розвитку готельного бізнесу припускають окупність
вкладень за 5-6 років, проте на ділі може виявитися, що невеликий готель
просто не зможе окупитись за цей термін. Все тому, що власники не завжди
можуть прорахувати всі ризики та вибрати правильний напрямок роботи,а
клієнти з ряди причин вибирають конкурентів.
Сучасні інновації коштують недешево, проте власники готелів все одно
витрачаються на них, тому що тільки так можна забезпечити власне виживання
на ринку. Однією з найпопулярніших розробок є електронне управління
готелем. Для готелю під замовлення створюється спеціалізована система, до
якої підключаються всі співробітники. За допомогою веб-ресурсу вони можуть:
- отримувати всю необхідну інформацію про готель у будь-який момент;
- в режимі on-line бачити всі зміни, що в ньому відбуваються;
- бронювати номери для гостей;
- отримувати доступ до широкого комплексу каналів продажів.
Прагнучи запропонувати клієнтам ексклюзивний сервіс, багато готелів
замовляють розробку особливих систем роботи,які суттєво розширюють
функції готелю. Серед них, наприклад, можна виділити наступні:
- система автоматизації роботи працівників відділу продажів. Дозволяє
управляти цією сферою, планувати зустрічі з партнерами та клієнтами, вести
календар і розклад роботи менеджерів, а також полегшує виконання різних
завдань.
- система роботи з клієнтами. Це технології, які сприяють проведенню
повного аналізу розміщення гостей у готелі й видають повну аналітику по
кожному з них.
- система управління програмами лояльності для клієнтів. Дозволяє готелю
розробляти особливі види заохочення для постійних клієнтів, клубні та
дисконтні карти, преміальні сертифікати та ін.
Одним з основних напрямків інноваційних технологій у готельному бізнесі
є впровадження мультимедійних технологій, зокрема довідників, буклетів,
каталогів. Сьогодні готелі розміщують електронні довідники і каталоги в
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мережі

Інтернет.

Електронні

каталоги

готелю

дозволяють

віртуально

подорожувати номерами різних категорій, залами ресторанів, конгрес-центрів,
вестибюля, подивитися повну інформацію про готельне підприємство,
ознайомитися зі спектром послуг, що надаються, системою пільг і знижок.
Використання мультимедійних технологій дає можливість оперативно надавати
потенційному гостю інформацію про готель і тим самим дозволяє швидко і
безпомилково вибрати той готельний продукт, якого потребує гість.
Розвиток коференц-сервісів ще один напрямок, який може принести дохід
готелям України. Українські та міжнародні компанії з задоволенням проводять
свої зустрічі, церемонії нагородження, фуршети, банкети, навчальні заходи на
території готелів, і за прогнозами в цьому році ця тенденція буде тільки
збільшуватись, якщо звичайно не відбудеться ніяких нових потрясінь.
Готельний бізнес в Україні перспективний

як мінімум за трьома

причинами. По-перше, у країні спостерігається підвищення ділової активності,
що, як правило, викликає збільшення обсягів «ділового туризму», причому не
лише внутрішнього, але й в`їзного. По-друге, підвищення доходів населення
України призводить до збільшення кількості людей, які подорожують, що
викликає необхідність збільшити засоби розміщення та надання якісних
готельних послуг. По-третє, Україна, що заявила про свою інтеграцію до
європейського простору, поступово стає привабливою для європейців.
Результати дослідження сучасного стану готельної сфери у Вінницькій
області та в Україні свідчать, що від стану її розвитку в значній мірі залежить
стан туристичної інфраструктури. Для ефективного функціонування готельної
сфери сьогодні необхідна гнучка система стимулювання цієї галузі. Водночас,
необхідно збільшити кількість засобів розміщення різних категорій з чіткою
диференціацією

у

спеціалізації

пропонованих

послуг

гостинності,

вдосконалити управління готельними підприємствами в умовах динамічного
соціально-економічного простору та розширення туристичної діяльності,
покращити якість готельних послуг, ефективність маркетингу і взаємодії на
туристичному ринку сучасних готелів, на державному рівні максимально
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підтримувати формування національних готельних ланцюгів, які впроваджують
нові стандарти готельного сервісу,єдині підходи організації управління.
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Брайлян О.І.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ КУХНІ
Українська національна кухня має багате історичне минуле. Витоки її
традицій сягають ще в часи існування Київської Русі. Давні писемні та
археологічні матеріали свідчать про різноманітність страв, які готували
українці в IХ-ХI ст. Саме з тих часів дійшли до нас славнозвісні українські
паляниці та пампушки, пироги, галушки, « вариво з зіллям», куліш із салом,
млинці, гречаники та лемішки, печеня та смаженина, полядвиця, верещаки,
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щучина,узвар та багато інших. Українці здавна відзначалися кулінарною
майстерністю.
Ключові слова: українська кухня, народна кухня, формування національної
кухні, українські страви, особливості.
Вже в ХI ст. готуванням їжі займалися окремі досвідчені фахівці при
княжих дворах та монастирях. Декілька вправних кухарів були серед ченців
Києво-Печерського монастиря, а також перебували на службі у вельможних
панів. Протягом історії свого розвитку українська кухня зазнавала впливу
багатьох кухонь народів світу – німецької, угорської, литовської, польської,
російської тощо. Але при цьому їй пощастило не втратити своїх основних
національних рис, зберегти відміни, які існували в Закарпатті, на Поліссі,
Волині, Гуцульщині, Буковині, Наддніпрянщині, Слобожанщині та в інших
регіонах країни.
В українській народній кухні чудово збалансовані жири, білки та
вуглеводи. З давніх-давен найулюбленішими продуктами українців були
свинина, сало, буряк, пшеничне та гречане борошно, пшоно, цибуля й часник. З
IХV ст. до них додався рис, а на межі XIII – ХIХ ст. – картопля, помідори,
солодкий перець, кукурудза й соняшникова олія. З усіх м’ясних продуктів
українці завжди віддавали перевагу свинині. Вони вважали її не лише більш
ніжною ніж яловичина, але й чистою.
Найулюбленішими м’ясними стравами вважалися душенина та печеня.
Гордістю гуцулів була домашня ковбаса – гурка. Сало українці вживали як
самостійний продукт у солоному, вареному, смаженому й копченому видах,
наповнювали ним ковбаси, робили шкварки і навіть додавали в такі солодкі
страви, як вергуни. Таке вподобання знайшло відображення в жартівливих
народних приказках: «Живу добре: сало їм, на салі сплю, салом вкриваюсь», «
Був би я паном, їв би сало з салом».
Серед улюблених святкових м’ясних страв української кухні – порося з
хріном,

холодець,

шпундра,

смажена

качка

з

яблуками,завиванці,

а

повсякденними вважалися січеники, крученики, битки, товченики, кров’янка . І
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звичайно – борщ. Спочатку його називали «варивом з зіллям», оскільки
готувався він із різних овочів із додаванням багатьох пахучих приправ. Не
менш популярними в українській кухні є капусняки з квашеної капусти та
різноманітні юшки – з грибами та картоплею, з квасолею, з галушками, з
куркою та домашньою локшиною. Повсякденною стравою були густі кулеші з
пшона, заправлені підсмаженим салом із цибулею. В народі вони звуться
«польовими кашами», оскільки їх часто варили в дорозі чумаки.
Карасі в сметані або з медом, лящі з хріном і яблуками, фарширована
щука, лини з капустою, два різновиди юшки – щерба та щучина вважаються
найпопулярнішими рибними стравами українців. Полюбляють вони й молочні
продукти – ряжанку, кисле молоко, вершківку, гуслянку, маслянку. Прості й
смачні страви – сирники, бабки, гомбовці, мачанки – готували господині з сиру
та бринзи.
Традиційними українськими стравами здавна також вважалися апетитна й
поживна яєчня з салом, гречаники, лемішка, тетеря, пшоняники.
Всесвітньо відомими українськими стравами є вареники та галушки.
Жодна з кухонь народів світу не має такої різноманітності начинок для
вареників, як українська. Українці начиняють їх всілякими овочами, фруктами,
ягодами, грибами, м’ясом, рибою, шкварками, сиром, кропивою. Гідними
подиву можна вважати вареники « з піском». Для їхнього приготування
винахідливі українці використали начинку з борошна. Для цього смажили сало
до перетворювання його на суху жовту шкварку, а потім у киплячий смалець
сипали борошно, безперервно його перемішуючи. Особливо поширеною така
начинка була на Полтавщині та Чернігівщині.
Полюбляючи солодощі, українці добре готували солодкі страви з борошна:
буцики з медом, сластьони, шкраб, папошники, плетуни, мандрики, пухкеники,
мантулі, шулики, малаї, соложеники, медовики, сочники. Важливу роль в
українських обрядових традиціях відігравали паски, які пеклися до Великодня.
У кожному регіоні України були свої звичаї вчинення тіста та випікання цих
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святкових

пасок.

Особливо

славилися

подільська,

івано-франківська,

вербівська,рогатинська, снятинська та загвоздянська паски.
Українці також завжди вважались майстрами приготування всіляких
домашніх напоїв. Були серед них різні настоянки та солодкі наливки, варенуха,
муселець, тертуха, мочена, запорізьке, батуренське та мошногірське пиво,
безліч квасів, зокрема закарпатський квас – циберій, узвари та трав’яні напої з
м’ятою, чебрецем або душицею.
Одна з найдавніших цивілізацій, що існували на території України –
трипільська, 7000-5000 тисяч років тому – дала початок багатьом проявам
української культури, серед них і національній кухні. Хоч залишилося багато
нез’ясованих до кінця фактів життя тієї цивілізації, але вже точно відомо, як
стверджують археологи та дослідники, що серед занять трипільців були
скотарство та хліборобство. Ця цивілізація тривала доволі довго – 2600-2700
років, на великій території, що розміщувалась між Дністром та Південним
Бугом. Покоління, що в подальшому займали цю територію, успадкували і
традиції в кухні та їжі. До культур, що вирощували трипільці, відносились
злакові, наприклад, ячмінь, пшениця, просо, бобові. Займались скотарством –
вирощували велику рогату худобу, кіз, свиней, овець, поважали рибальство,
мисливство. Рецептів приготування тогочасної їжі, звісно, не зберіглося.
Можна тільки дізнатися за археологічними знахідками, в чому вони готували
собі їжу, і на підставі цього вже робити певні висновки. Трипільці мали безліч
видів гончарних виробів, мали куполоподібну піч, а це все свідчить, що страви
у них були варені, тушковані, печені, що з борошна випікались коржі. Згодом
коржі пеклися і на кожен день, і на ритуальні потреби, як коржі з маком на
Маковія – шулики, на осінні свята – коржі з грушами або зі сливами. Ритуальна
їжа взагалі бере початок з давніх давен, і те, що при її приготуванні
використовують пшеницю або ячмінь – для куті, або ж гороху та риби на
поминання або на Святвечір, теж свідчить про те. Що ці страви прийшли до нас
з давнини. В Європі горох застосовували в їжу вже більше ніж 10 000 років.
Крім цього, до столу трипільці викладали молочні або м’ясні наїдки, дуже
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полюбляли рибу, про що свідчать знайдені кістки в поселеннях. Риба взагалі
була дуже доступним та легким продуктом раніше, чого, на жаль, вже не
скажеш про сьогоднішній день.
Українська народна кухня в її традиціях має дуже багате минуле. Кожна
культура кожного народу складається з багатьох елементів, одним з яких є їжа,
і вона спирається на господарсько-культурну основу. Основною характерною
для України діяльністю було тваринництво та хліборобство. Вся територія
України поділяється на чотири основні природні зони, враховуючи їхній
ландшафт: це степ, лісостеп, гори, полісся. Це напряму впливає на місцевий
господарсько-культурний тип відповідної місцевості. Якщо взяти степову та
лісостепову зони, то в них були розвинені тваринництво та землеробство, крім
цих основних займалися рибальством, мисливством, становили пасіки. Гірська
та лісиста зони давали більше можливостей для розвитку тваринництва,
вважаючи, що орної землі було недостатньо для землеробства, а от пасовиська
були чудові. Крім тваринництва, в цих смугах були поширені мисливство,
рибальство, збиральництво і знову ж таки полюбляли вулики та мед.
Збиральництво в наші часи перестало бути таким поширеним господарськокультурним типом, залишилось на Поліссі та в Карпатах. Це сприяло тому, що
в місцевих меню багато страв з грибами та напоїв з ягодами. Взагалі характер
харчування, його особливості залежать від занять місцевого населення, як
основних, так і допоміжних, які в свою чергу впливають на традиції в культурі
та побуті. Полісся більше, ніж будь-де, включає в свій харчовий раціон страви з
картоплі, риби, грибів, ягід. Багато видів дерунів, які або випікають тільки з
картоплі, з додаванням по рецепту яєць та борошна, і то зовсім трохи, або з
начинкою – м’ясною, грибною, сирною.
Карпатська кухня поважає м’ясо-молочні страви, ягідні, бринзу, грибні
супи, копчене м’ясо, солонину, кисілі тощо. Багато страв готуються з
кукурудзяного борошна, як і на Буковині, найбільш улюблені це мамалига та
бануш. Вже тільки назви говорять про запозиченість страв.
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Середня Наддніпрянщина, Слобожанщина, Полтавщина також дуже
полюбляють страви з борошна та круп. Це можуть бути млинці, з начинкою або
без неї, вареники, каші, коржі, галушки, пиріжки з різноманітною начинкою,
лемішки. Більш давні страви, що не всі, може, сьогодні їх і згадають – кваша,
стовпці, путря, сластьони, саламаха, зубці. Це ж саме про них писав
український класик Іван Котляревський у своїх творах. На Півдні України в
стравах до каш або перших страв додаються у великій кількості овочі –
солодкий перець, кабачки, морква, помідори, баклажани, і що цікаво –
баштанові культури.
На Поділлі, в його лісостеповій зоні, де родиться багато і численно,
продуктів для приготування безліч. Тож вже звичні м’ясо-молочні страви або
овочево-борошняно-круп’яні доповнюються фруктово-ягідними наїдками – в
діло ідуть груші, яблука, сливи, вишні. До столу виставляють сливові киселиці,
кисілі молочні чи ягідні, сливові та грушові коржі, і смачні кострубачі з
вишнями і черешнями – вони готуються із тіста, що замішується на кислому
молоці.
Народна кухня України має дуже добрий баланс жирів, вуглеводів та
білків. Крім того, що смачна, вона ще й корисна. Олію раніше вживали лляну
або конопляну, тільки пізніше соняшникову. Характерне те, що стіл накривався
по-різному в залежності від того, яка пора року на дворі. Зимою на свята
споживали більше м’яса – Різдво, М’ясниця. В українській кухні є знаменита
печеня з свинини та яловичини, до неї додаються приправи та гриби. На свята
також готувалися шинка, що робилася із свинини, сальтисон. Запечені в тісті
свинячі реберця, які вважалися особливим делікатесом. А полтавські ковбаси!...
Ковбаса – то окремий продукт харчування українців, то вона з м’ясом та
часником, то товсті кишки з гречаною кашею. Пізніше стали, правда, додавати
ще й картоплю до цих ковбас. Навіть в колядках згадується ковбаса як нагорода
за побажання. Також на столі часто буває холодець, він же «гишки», він же
«драглі», для кожної місцевості характерна своя назва.
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Крім страв, що побутували тих чи інших місцинах, були й такі, що
полюбляли скрізь, по всій Україні – голубці з різною начинкою: пшоняною,
гречаною, рисовою, овочевою, начинкою з м’яса. Безумовно, немає єдиного
загального рецепту і кожна область додає щось своє в приготування цих страв –
начинку, приправи, кухарські секрети. Також це можна сказати і про тушковану
капусту – особливо з м’ясом та чорносливом. Ті, хто полюбляє кухню Польщі,
будуть особливо задоволені цією стравою, адже саме там вона дуже поширена.
Ще нічого не було сказано про перші страви, але вони є наулюбленішими з
усього меню для українців. Маємо надію, що вони сподобаються також нашим
гостям з різних країн світу. Отже, найголовніша страва серед щоденних рідких
наїдків – це, безсумнівно, борщ! Має він дуже багато різновидів, і за складом, і
за засобами приготування. Але, крім борщу, в українській національній кухні є
ще безліч супів – горохові, гречані, квасолеві, рибні, грибні, капусняк, зелений
борщ, сирівець, огірочник. Ще І. Котляревський казав, що життя без борщу
зупиняється і стає тоскним.
Дуже хотілося б зберегти та відновити рецепти деяких страв, які зараз
призабулись, але дуже сприяли б популяризації українського меню серед інших
– запіканки з сиром, макарони, риба. У минулих віках була така поширена
страва – баба-шарпанина: вона готувалась з риби. Рибу подрібнювали або
видаляли кістки, додавали підсмажену цибульку, заливали все це рідким тістом
з пшеничного борошна та ставили у піч. Було дуже смачно. Цікаві, але забуті
страви з гречаного борошна або крупи: галушки, гречаники, гречані пампушки,
стовпці, качка, начинена гречкою.
На сьогоднішній день в меню сучасного українця почесне місце займає
картопля та страви з неї. За останні два століття картопля увійшла у склад
багатьох страв. А скільки страв, де картопля основний інгредієнт, але засоби її
приготування різні.
Сучасні українці з зацікавленістю поглядають у бік італійської, японської,
китайської кухні, але ж своє все одно найсмачніше. Можна скуштувати нові
страви та культуру, але свої наїдки залишаються найсмачнішими та
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найпоживнішими. Сметанні ставки, береги з каші – всі ці мрії не залишають
українців в їх уподобаннях смаку.
До того ще є дуже смачні українські напої – з сухофруктів та ягід. Узвар,
квас із сушених яблук з березовим соком, власне березовий сік, кисіль ягідний,
вишнева настоянка, варенуха, настоянки з смородини, порічок, журавлини. Ще
з ягід можна приготувати прохолодні та смачні морси. Огляд матеріалу статті
підтверджує актуальність розробки українського меню та рестораторам ціле
поле, де можна розгорнути традиційній українській кухні.
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Вигонюк Ю.А.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СИРУ БРИНЗА
ЗБАГАЧЕНОГО ПРОБІОТИЧНИМИ КУЛЬТУРАМИ L. ACIDOPHILUS
Бринза – найпопулярніший розсольний сир в Україні, а для Карпат – це
щоденний продукт. Традиційно її готують з овечого молока і, крім того, він є
джерелом повноцінного білка, кальцію, магнію, вітамінів, проте для нього
характерний високий вміст солі – від 4 до 7%. Проаналізовано основні
технологічні

режими

виробництва

бринзи:
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температура

пастеризації

нормалізованих сумішей (73±2) °С; температура коагуляції білка (33±1) °С;
різання марлі протягом (5±2) хв і формування сирного зерна розміром 1 см2;
тривалість самопресування 12 годин; пресування протягом 2-х годин... 3
години; засолювання сиру протягом 4 годин (концентрація солі 18 %).
Використання суміші овечого і коров’ячого молока дозволить знизити
вартість розсолу на 33%.
Ключові слова: розсільний сир, бринза, сіль, розсіл, закваска, засолювання,
дозрівання, зберігання.
Вчені вважають, що бринза з’явилася більше семи тисяч років тому в
однією з країн Арабського Сходу. Згідно з відомою легендою, першою
людиною, яка спробувала даний сир, був Аравійський мандрівник Канан.
Одного разу він відправився в довгий шлях, прихопивши з собою бурдюк
(мішечок зі шкіри тварини), наповнений овечим молоком. Через деякий час
Канан відчув спрагу, але, коли відкрив мішок, замість очікуваного молока в
ньому виявився невеликий щільний клубок білого кольору в мутнуватій рідині,
що отримав згодом назву «бринза» [2, с. 34].
Потім, бринзу почали виготовляти в промислових масштабах і цей
смачний і корисний сир поступово став набувати все більшої популярності у
всіх кухнях світу. Сир бринза відноситься до м’яких розсільних сирів. За
зовнішнім виглядом бринза являє собою брусок з квадратною основою. Він
може бути розрізаний по діагоналі. Довжина і ширина цілого бруска 10–15 см,
Висота 7–10 см; Вага бруска 0,6–1,5 кг. Бринзу виготовляють як з овечого, так і
з коров’ячого молока.
Великий внесок у розвиток теоретичних і практичних основ виробництва
розсільних сирів зробили такі закордонні та вітчизняні вчені, як Г. Б. Рудавська,
З. Х. Диланян, В. М. Туринський.
Метою роботи було удосконалення технології бринзи шляхом додавання
пробіотичної культури l. Аcidophilus.
Об’єкт досліджень: технологія бринзи з додаванням пробіотичної культури
l. Аcidophilus.
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Предмет досліджень: фізико-хімічні, біохімічні процеси при виробництві
бринзи з додавання пробіотичної культури l. Аcidophilus.
Технологія бринзи полягає в отриманні сичужного згустку, розрізання
його на велике зерно, підпресовка сирного пласта, розрізання пласта на бруски і
посолка в розсолі концентрацією 18-22% і температурою 10-12 С, в якому її
витримують до реалізації. В таких умовах енергійний розвиток мікрофлори
можливий тільки в процесі вироблення і пресування, тобто до проникнення солі
всередину сиру [4, с. 158].
В даний час, харчовою промисловістю встановлено такі основні
технологічні

режими

виготовлення

бринзи:

температура

пастеризації

нормалізованих сумішей (73±2) °С; температура зсідання білків (33±1) °С;
розрізання згустку протягом (5±2) хв і формування сирного зерна до розміру 1
см2; тривалість самопресування 12 год; пресування протягом 2... 3 год; соління
сиру протягом 4 год (концентрація солі 18%: у перерахунку на 1 дм³ розсолу
беруть 180 г кухонної солі до масової частки солі у сирі 4%; температура
розсолу (10±2) °С.
Аналізуючи технологію виробництва бринзи слід відмітити, що молоко
овече при ручному доїнні рясно обсіменяється мікрофлорою і забруднюється
механічними включеннями від чого бринза має сіруватий колір. З цієї причини
виникають складнощі при виробництві бринзи з овечого молока в герметичній
упаковці (металеві банки) [1, с. 33].
При розробці технології бринзи з овечого молока, нормалізованого по
жиру знежиреним коров’ячим молоком, в герметичній упаковці (металеві
банки) овече молоко фільтрується через багатошарові ватні фільтри, а закваска
використовується на болгарській або ацидофільній паличці і така бринза має
білий колір, упаковується в металеву банку герметично, після витримки в
розсолі, а потім піддається тривалому зберіганню. Узагальнена технологія
виробництва бринзи представлена на рис. 1.
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Рисунок 1 – Технологія виробництва бринзи
При виробництві бринзи з овечого молока особлива увага приділяється
температурі пастеризації. Встановлено, що температура пастеризації 68 С з
витримкою 20 сек або 15-20 хв і температура 72 С з витримкою 20 сек
неоднаково впливає на білки овечого молока. Оптимальна температура
пастеризації становить – 68 С з витримкою 15-20 хв, при якій відбувається
більш глибокий гідроліз білкових речовин. При температурі пастеризації 68-69
С з витримкою 10-15 хв кількість залишкової мікрофлори становить 28-77%
від

початкової

загальної

кількості

мікрофлори.

Молочна

мікрофлора

представлена у вигляді Str. Thermophilus та Str. Lactis (до 1000 клітин в 1 мл),
Lb. Lactis (до 10 клітин в 1 мл).
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Що стосується виходу бринзи, то відзначається зниження виходу при
використанні бактеріальних заквасок з Str. thermophilus і L. bulgaricus (1 : 1) і
перш за все Str. lactis і L. caucasicus (5 : 2), за рахунок інтенсивного зменшення
в ній масової частки вологи, більше зменшення вологи спостерігалося з
першою закваскою. При розробці технології бринзи з овечого молока в
герметичній упаковці отримуються кращі результати і по виходу і за якістю
бринзи з використанням пробіотичної культури l. Аcidophilus до 1,5% [3, с. 5].
При цьому, сичужний згусток розрізають обережно, з зупинками на 5-7 хв
для прискорення виділення сироватки, тобто процес синерезису протікає в
спокійному стані, що забезпечує ущільнення сирного зерна без втрат білка в
сироватку. Слабке виділення сироватки в згустку пояснюється великим вмістом
білків в овечому молоці і буферністю, що цілком збігається з встановленою
зворотною залежністю між буферністю згустку і швидкістю виділення
сироватки. Крім цього, перемішування сирного зерна при переробці овечого
молока необхідно вести особливо обережно, так як згусток його менш
еластичний.
Аналізуючи різні технологічні варіанти виробництва бринзи можна
сказати, що існують такі її модифікації. Так, Захарова Л. М. (2000) розробила і
пропонує основні технологічні параметри виготовлення м’якого кислотносичужного сиру з рослинними компонентами. Гачак Ю. Р., Печар Н. (2009)
використали в якості лікувально-профілактичної добавки при виробництві
розсільних сирів екстракт ехінацеї. Рудавська Г. Д., Козловські О. А. (2006)
довели доцільність використання БАД «Еламін» у технології сирів з
чеддеризацією сирної маси [5, с. 128].
На основі аналізу наукової літератури ми можемо зробити висновок, що
використання меламіну підвищує якість сирів та прискорює їх дозрівання.
Гачак Ю. Р., Патер А. (2007) розроблено технологію виробництва сирів із
використанням в якості рослинних біодобавок спіруліни з морською капустою
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та топінамбуром. За результатами досліджень Обозної М. В. (2009)
запропонована технологія твердого сиру на основі сухого знежиреного молока
(СЗМ) з використанням ядра соняшника.
Таблиця 1 – Фізико-хімічні показники бринзи з овечого молока на
різних стадіях визрівання
Показники бринзи
Масова
Зразки
бринзи

частка
жиру в
сухій
речовині,

Масова
частка
вологи,%

Масова
частка
NaCl,
%

Активна Загальний
кислотність, Нітроген,
одиниць pH

мг/г

Загальний
розчинний
Нітроген,
мг/г

%
Через
5 днів

Нітроген

Нітроген

небілкових

розчинних

розчинних

білкових

нітрогеновмісних сполук,
сполук, мг/г

мг/г

38,0±0,1 67,0±0,1 3,97

4,34

27,60±0,2

12,36

1,89±0,2

10,11±0,1

42,0±0,3 66,0±0,2 4,10

4,30

28,80±0,1

14,96

2,32±0,12

12,64±0,11

43,6±0,2 62,1±0,1 4,06

4,25

30,03±0,1

19,70

5,64±0,2

18,2±0,2

45,9±0,3 53,1±0,2 4,20

4,23

33,48±0,1

28,50

7,30±0,12

21,2±0,12

Через
10
днів
Через
15
днів
Через
20
днів

Також загальновідомим є факт, що бринза має відкриту пористу поверхню
і малий об’єм, а визріває вона до 60 днів, має солений смак (до 8%).
В нашому дослідженні встановлено, що пробіотичні культури l.
Аcidophilus інтенсифікують протеолітичні процеси, приводять до збільшення
фрагментів казеїнів з меншою молекулярною масою, збільшення площі
поглинання ацетонітрилу водорозчинними пептидами, зростання концентрації
вільних аміногруп та вільних амінокислот.
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Рисунок 2 – Схематичне зображення зміни основних показників бринзи
в залежності від терміну витримки
Крім того, на формування гіркого присмаку сиру впливає концентрація
таких амінокислот як метіонін, гістидин та лізин. Найменший їх вміст
встановлено у зразку, що містить пробіотичні культури l. Аcidophilus і це
доводить їх позитивний вплив на формування якісних показників у бринзі.
Описано технологію виробництва бринзи та встановлено позитивний
вплив на перебіг протеолітичних процесів пробіотичної культури l. Аcidophilus,
що приводила до збільшення фрагментів казеїнів з меншою молекулярною
масою у зразках бринзи; збільшення площі поглинання ацетонітрилу
водорозчинними пептидами; зростання концентрації вільних аміногруп,
вільних амінокислот і загального розчинного Нітрогену й Нітрогену розчинних
білкових сполук. Перебіг ліполітичних процесів під час визрівання бринзи не
зазнає істотних змін.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ ДЛЯ СИРУ СУЛУГУНІ
У статті підкреслено питання забезпечення населення України високоякісними
продуктами харчування, поліпшення їх структури та створення продовольчої
незалежності - проблема, яка не втрачає своєї актуальності сьогодні
Враховуючи багатий виробничий досвід підприємства і впровадження в
виробництво нового розсільного сиру «Сулугуні» з високою біологічною
цінністю та дієтичним, лікувально-профілактичним показниками внеснення
пробіотиків та збагаченням фенугреком; розширення асортименту допоможе
вплинути на виробництво ПрАТ.
Ключові слова: аграрний сектор, харчова промисловість, розробка, технологія,
сировинна зона, підприємство, виробництво, молоко-сировина.
Забезпечення населення України високоякісними продуктами харчування,
поліпшення їх структури та створення продовольчої незалежності – проблема,
яка не втрачає своєї актуальності сьогодні. Тому збільшення виробництва
продукції, а саме високобілкового цінного продукту – сиру, покращення його
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якості, зниження собівартості є важливим завданням аграрно-промислового
комплексу країни та підприємства молочної галузі. За нормами повноцінного
харчування, виробництво сировини-молока на душу населення має становити
близько 400 кг (нині – менше 300 кг).
В технології виробництва важливе значення займають всі процеси, тому
для виробництва сиру « Сулугуні» вибрані виробничі потужності підприємства,
що має достатню сировинну базу. Постачання сировини проводиться власним
автотранспортом заводу як з господарств, так й з приватного сектора.
Поруч

з

ПрАТ

«Літинський

молочний

завод»

«Білозгар»

немає

підприємства, яке випускає аналогічну продукцію. Єдине, що створює
конкуренцію – це експортована з інших районів області продукція.
Підприємство пройшло повну модернізацію і працює на надпотужному
іноземному та вітчизняному обладнанні , виробничий процес автоматизований.
Підприємство виробляє широкий асортимент твердих сирів, вершкове масло,
сухе знежирене молоко, суху демінералізовану сироватку, яка як екологічно
чистий

продукт

використовується

у

кондитерському

виробництві,

хлібопекарській і ковбасній промисловості. Продукція у магазинах знаходиться
під брендом «Білозгар».
Основною метою діяльності молокозаводу є організація виробництва
молочної продукції як в інтересах приватної особи, так і в інтересах держави.
Це сучасне модернізоване, високотехнологічне підприємство. Обладнання, що
нещодавно змонтоване, завезено від заводів-виробників країн Західної Європи,
а також новітнє обладнання російських та українських виробників.
Унікальні технології виробництва та обладнання дозволяють виробляти
продукцію високої якості без використання консервантів та штучних
наповнювачів, що відповідає європейським стандартам. Продукція також
експортується до країн Європейського Союзу та в інші регіони світу. Завод
виготовляє декілька видів твердих та напівтвердих сирів, копчені та плавлені
сири, масло, а також сухе молоко, як важливий експортний продукт. Стратегією
розвитку заводу у найближчі роки є: збільшення випуску продукції,
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розширення асортименту та ринків збуту. Велика увага приділяється
екологічній безпеці та збереженню довкілля. Варто відзначити, що завод
розрахований на безвідходне виробництво. Переробляється навіть сироватка.
Потужність заводу розрахована на 150-200 тон молока на добу.
Фактор ринку, ринкових відносин і як наслідок високий рівень
невизначеності і ризику ускладнює діяльність підприємства і змушує
адаптуватися до сформованих економічних умов, домагаючись ефективного
розвитку. Метою адаптації є забезпечення зростання, зміцнення ринкових
позицій товаровиробника, підвищення конкурентоспроможності продукції,
ефективне функціонування на основі адекватного пристосування і гнучкого
впорядкування господарських процесів а також розширення асортиментного
ряду виготовлення продукції. Нами запропонований нова розробка сиру
сулугуні, збагаченого пробіотиками та фенугреком (спеція, що дає ароматику та
зелений колір продукту).
Сир з блакитною тригонеллою. Хоча зелений сир відносять до окремої
групи за специфічність сировини технології та смакових властивостей, його
зазвичай відносять до сирів терочних через однаковий спосіб споживання. Це –
єдиний сир, колір якого не має нічого спільного з кольором молока (рис. 1).

Рисунок 1 – Зелений сир
Головна особливість такого сиру полягає у тому, що нарівні з гострим
смаком він відрізняється незвичним ароматом, наданим рослиною – блакитною
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тригонеллою, яку додають у сирну масу у вигляді сухого і розтертого листя.
Зелений сир – це концентрат спеціально обробленого молочного білка,
отримуваного зі знежиренного молока (рис. 2) Білковий згусток пресують та
витримують впродовж 1-1,5 месяців. Отримують так званий цигер, який
розтирають, додають у нього сіль та порошок травянисто-зеленого цвета з
гострим запахом із тригонелли.

Рисунок 2 – Зелений сир-концентрат
Сирну масу зеленого кольору підсушують і надають форму невеличких
усічених конусів. Маленькі сирки витримують для підсушування і визрівання,
після чого вони набувають характерних смаку, гостроти й аромату. Зелений сир
реалізують у розтертому вигляді як приправу до макаронних виробів, картоплі,
супів, бутербродів, піцци.
При виробництві такого сиру до молока-сировини ставляться підвищені
вимоги, оскільки переробка неякісного молока не дозволяє отримати
високоякісний безпечний продукт.
На жаль, зараз на виробничих потужностях спостерігається погіршення
якості заготовлюваного молока, так як основна кількість сировини надходить
від приватного сектора і, отже, досить складно проконтролювати умови
отримання якісної сировини і в подальшому на якість готової продукції.
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Важливою особливістю ринку молока є наявність локальних зон його
виробництва та переробки, що обумовлює неоднакову забезпеченість регіонів у
продукції і необхідність у міжрегіональному обміні.
На ПрАТ «Літинський молочний завод» за допомогою спеціальних
транспортних засобів проводиться збір молока у населення в сільській
місцевості, в організованих приймальних пунктах по території Вінницької
області, в нечисленних фермерських і колективних господарствах. Закупівельна
ціна у сільського населення по базисної жирності (3,32%) і базисному білку
(2,92%) в середньому складає 3,70 грн. за літр. Молоко доставляється на завод
цілодобово, воно охолоджується і прямує на подальшу переробку. Приймають
молоко

на

основі

укладених

договорів

на

поставку,

30%

сировини

заготовлюється у сільського населення.

Рисунок 3 – Резервуар для молока-сировини
Під час введення заводу в дію було зроблено попередні підрахунки: в
Літинському районі за добу можна заготовити до 130 тон молока: сто тон – від
населення, решта – від фермерських господарств.
Зараз йде домовленість з головами сільських рад про те, щоб в селах
району поставити приймальні пункти саме Літинського заводу. В майбутньому
планується поставити 44 молокоприймальні пункти. При них будуть працювати
лабораторії, а продукція заводу буде реалізовуватись за цінами виробника.
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Молоко в районі сьогодні заготовляють дев’ять молочних заводів з
Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей, відповідно наповнюючи
бюджети своїх територій. Також в районі працюють 16 підприємців, які
займаються заготівлею молока. Вони є посередниками між здавачами молока та
молокообробними підприємствами. На завод часто потрапляє неякісне молоко.
Підприємство контролює це тимчасове і вимушене явище. В наведенні порядку
в цьому питанні на ПрАТ сподіваються на тісну співпрацю з територіальними
громадами, ветеринарними та санітарними службами, та на підтримку влади
району. В Законі України «Про молоко та молочні продукти» чітко вказано на
необхідність здійснення державного контролю та нагляду з питань додержання
всіма

виробниками

та

переробниками

ветеринарно-санітарних

вимог,

включаючи утримання тварин, використання обладнання, тари, транспортних
засобів, проведення моніторингових досліджень за показниками безпеки. Радіус
доставки молока складає 190 км. Збір молока здійснюється з таких районних
центрів: Літинський, Козятинський, Хмільницький, Вінницький, Жмеринський,
Барський,

Тиврівський,

Муровано-Куриловецькі,

Бершадський,

Шаргородський, Томашпільський та Чечельницький райони у Вінницькій
області, а також Летичевський, Дережнянський, Староконстянтинівський у
Хмельницькій області, та Любарського і Ружанського у Житомирській області.
Для

забезпечення

виробництва

високоякісною

молочною

сировиною

підприємство підтримує постійні контакти із сільгоспвиробниками з восьми
районів області.
Виробничі потужності-це робочі місця, наповнення бюджету, благоустрій
населених пунктів та завжди свіжа і якісна продукція.
Враховуючи багатий виробничий досвід підприємства і впровадження в
виробництво нового розсільного сиру «Сулугуні» з високою біологічною
цінністю та дієтичним, лікувально-профілактичним показниками

внеснення

пробіотиків та збагаченням фенугреком; розширення асортименту допоможе
вплинути на виробництво ПрАТ, допоможе у виготовленні молочних
продуктів.
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗРОБКА КОМПОЗИЦІЙ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА
МУСОВИХ ДЕСЕРТІВ
Стаття є дослідженням історичних аспектів появи та розробки мусових
десертів у світі. Мусові десерти зараз на вершині кондитерської популярності.
І

це

не

дивно:

вони

виключно

смачні.

Проаналізовано

особливість

кондитерських прийомів, які застосовують при розробці композицій десертів з
мусу. Особлива увага при цьому зосереджена на технологіях та пошуку нових
підходів до виробництва десертів.
Ключові слова: муси, мусові десерти, технологія виробництва, розробка
композицій, збиті десерти.
Сьогодні ринок кондитерських виробів настільки великий, що кондитери,
для заохочення клієнтів, вигадують все нові і нові види тортів і тістечок,
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намагаються запропонувати що-небудь інноваційне. Здивувати сучасних
споживачів – завдання не з легких, але кондитери з цим завданням
справляються чудово. Десерти, приготовлені на основі найніжнішого мусу,
продовжують переможну ходу по Європі, поступово витісняючи «класичні»
солодощі за рахунок ідеального поєднання незвичайного виду і виняткового
смаку. Щоб зрозуміти причину популярності подібних солодощів слід
розібратися з тим, що таке мусовий торт і з чого він складається, а також
вивчити нюанси, тонкощі і особливості, пов’язані з приготуванням такого
цікавого варіанту частування.
Проведений аналіз літературних даних свідчить, що на початку 1900-х
років знаменитий французький художник Тулуз Лотрек придумав збити
шоколад до повітряної піни, з’єднавши його з яєчними білками. Кажуть, що на
це його надихнула піна розкішних злетаючих спідниць Ля Гулю (модель,
танцівниця і виконавиця канкану в Мулен-Руж). Але у Франції ніхто і не
дивується, що художник зміг придумати оригінальний рецепт, адже жителі
країни впевнені, що мистецтво і кулінарія взаємопов’язані. Тільки тоді його
називали «шоколадним майонезом» (mayonnaise de chocolat), але цю невдалу
версію замінила більш апетитна назва. У 1977 році в Нью-Йорку винайшли мус
на основі білого шоколаду, і він був неймовірно популярний.
Мета дослідження – проаналізувати ключові аспекти розробки композицій
та технології виробництва мусових десертів.
Об’єкт дослідження – особливості сучасних мусових десертів.
Предмет дослідження – основні композиції та технології виробництва
мусових десертів.
Мусовий торт – це класичний європейський десерт, що має ефектний вид і
вкрай незвичне для традиційної кулінарії поєднанням кольорів і фактур. При
цьому варто відзначити, що у кожного кондитера є власні прийоми і хитрості,
що дозволяють спростити процес його приготування. Більш того, підходячи до
питання створення подібних десертів, окремі майстри виявляють креатив і
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особливу фантазію, що дозволяє створювати справді унікальні, неповторні
шедеври кулінарного мистецтва.
Мусовий торт – це кондитерський виріб, що складається з декількох шарів:
– основа;
– мус;
– начинка;
– покриття [2, с. 180].
Нерідко, в якості окремого шару використовують хрусткі шаблі або
крамбл. Основою служать різні бісквіти. Саме у виборі кожного елемента, його
смаку і текстури, яка повинна гармоніювати із загальною смаковою гамою
торта, і складається майстерність кондитера. Кожна з чотирьох складових –
десерту готується окремо, в такій послідовності: начинка (кремю, конфі, кулі,
компоте, яка заморожується; бісквіт (при необхідності теж заморожується), мус
і покриття.
Мус готується з ароматичної складової (фруктового або ягідного соку,
пюре, виноградного вина, шоколаду, кави, какао і ін.), харчових речовин, що
сприяють утворенню й фіксації пінистого стану мусу (яєчні білки, желатин,
агар), а також харчових речовин, що надають блюду солодкий смак або
посилюють його (цукор, сахарин, мед, патока). Іноді замість яєчних білків і
желатину використовується замінник у вигляді добавки, яка здатна добре
розбухати й має клейкі властивості, що дозволяє приблизно імітувати
необхідний стан блюда.
По всіх цих причинах технологія приготування мусів в куховарських
книгах, виданих в різний час, висловлюється по різному. Більш того, іноді під
назвою «мус» рекомендують готувати такий виріб, де місце яєчних білків і
желатину займає «замінник» у вигляді манної крупи, яка, як відомо, здатна
добре розбухати і володіє крахмало-клеючими властивостями, що дозволяє
приблизно імітувати мусоподібний стан страви. Хоча такі страви і їстівні, їх
ніяк не можна називати мусами – ні по своєму складу, ні на смак, ні за
технологією [6, с. 24].
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Муси в основному готуються з тих же продуктів, що і желе (фруктовоягідні соки, відвари, сиропи, концентрати, пюре). Для того, щоб пінна
структура мусу зберігалася довше, в збиті компоненти додають желюючу
речовину – желатин або / і яєчні білки. Разом з перерахованими основними
компонентами в мус для надання новому смаку додають вершки, молоко,
жовтки, вершкове масло і прянощі. Деякі закусочні муси не тільки
охолоджують, але і по деяких рецептах запікають.
Желатин для мусів вводять до 4%, при цьому його попередньо
підготовлюють. Перевагами цієї желюючої речовини являється прозорість
студнів, їх еластичність, допустима для збивання, слабо виражений смак. До
недоліків можна віднести низьку желюючу здатність, повільне утворення
студня, зниження желюючої здатності при кипінні.
Готовий сухий желатин – без смаку, запаху, прозорий, майже безбарвний
або злегка жовтий. У холодній воді і розбавлених кислотах сильно набухає, але
не розчиняється. Набряклий желатин при нагріванні розчиняється, утворюючи
клейкий розчин, який застигає в студень [3, с. 136]. Основна відмінність між
мусами і желе полягає в тому, що желе прозоре, має густу консистенцію і, крім
того, не збивається. Мус повинен бути легким і пишним, що досягається при
його збиванні. Перед збиванням мус необхідно охолодити до температури 30–
35 °C. Невелику кількість мусу можна збити вручну кондитерським вінчиком,
але зручніше збивати масу міксером.
При збиванні об’єм суміші повинен збільшитися в 2–3 рази. Добре збитий
мус має густу піноподібну консистенцію і тримається на вінчику «шапкою».
Діагностика технологічного процесу виробництва мусу передбачає здійснення
аналізу їх рецептурного складу та технологічного процесу виробництва.
Особливий інтерес викликає плодово-ягідна та овочева сировина, зокрема
купажовані пасти й порошки на їх основі. Купажування рослинних композицій
у єдину систему дозволяє не лише внести до рецептурного складу виробів
певну харчову сполуку, але й у цілому забезпечити комбінований підхід із
певними органолептичними та фізико-хімічними властивостями.
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оздоблювальних

напівфабрикатів. Для їх приготування використовують різні компоненти і
технології, тому вони можуть бути легкими, повітряними або вершковими,
важкими. Основою оздоблювального напівфабрикату є мус, до основного
складу якого (яйця, збиті вершки, желатин, сир) зазвичай додають різноманітні
смакові компоненти. Відомий склад мусу, що містить як основну сировину
згущене молоко, вершки, сир та желатин. Як додаткові компоненти
використовують ароматизатори, барвники та лінійку структуроутворювачів [1,
с. 186].
Композиція інгредієнтів для приготування мусу містить плодовий
компонент, манну крупу, цукор і воду. Як плодовий компонент вона містить
подрібнені ягоди актинідії. Корисна модель належить до галузей ресторанного
господарства і харчової промисловості, зокрема до виробництва нових видів
мусу з підвищеною харчовою цінністю. Найближчим аналогом до корисної
моделі є композиція інгредієнтів для приготування яблучного мусу. Він
використовувався для виведення шкідливих і небезпечних сполук з організму
людини, що виключає часте або регулярне вживання лікарських речовин. До
складу яблучного мусу входять наступні компоненти, мас.%: цукор 10–20
манна крупа 15–25 вода 3–5 лимона кислота 0,1 яблучний порошок решта. Мус,
отриманий у використаній композиції за найближчим аналогом, має такі
недоліки:
– підвищена кислотність;
– постійне вживання може викликати гіпервітаміноз.
В основу корисної моделі поставлена задача розробити композицію
інгредієнтів для приготування мусу в якій шляхом заміни плодового
компонента – яблука на подрібнені ягоди актинідії, забезпечити підвищення
харчової цінності, покращити фізико-хімічні, органолептичні показники та
підвищити біологічну цінність [4, с. 321]. Поставлена задача вирішується тим,
що композиція інгредієнтів для приготування мусу містить манну крупу, цукор
і воду, згідно з корисною моделлю, як плодовий компонент містить подрібнені
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ягоди актинідії, за наступним співвідношенням вказаних компонентів, мас.%:
цукор 20–30 манна крупа 10–20 вода 3–5 подрібнені ягоди актинідії решта.
Корисна модель забезпечує технічний результат – підвищення вмісту
біологічно активних речовин в організмі людини, завдяки основному
інгредієнту – актинідії. За сукупністю корисних для людини властивостей та
вмісту біологічно активних речовин актинідія відноситься до найбільш цінних
рослин. Ягоди актинідії – природні концентрати вітамінів А, В, С, Р, РР,
βкаротину і мінеральних речовин. У зрілих ягодах актинідії в середньому
міститься від 500 до 800 мг/100 г аскорбінової кислоти. Це в 10–15 разів вище,
ніж у лимоні та в 2–3 рази більше ніж у ягодах чорної смородини, яка
вважається одним з основних джерел аскорбінової кислоти. Потреба дорослої
людини в цьому вітаміні становить близько 70 мг на добу, тобто всього 2-3
ягоди актинідії. Тому, без сумніву, муси з актинідією повинні стати
невід’ємною частиною раціону людини [5, с. 72].
Таким чином, очевидним є необхідність розширення асортименту мусових
десертів шляхом розробки рецептури, яка дозволить отримати готовий десерт з
підвищеною

харчовою

цінністю.

Особливістю

технологічного

процесу

виробництва мусових десертів є реалізація принципу взаємодії компонентів.
Регулювання вмісту кожного з компонентів під час купажування в композиціях
дозволяє отримати оригінальні функціональні напівфабрикати високої якості з
певними,

технологічно

необхідними

реологічними

та

фізіологічно

функціональними властивостями, що є невід’ємною складовою сучасних
технологічних рішень багатьох технологій харчової промисловості.
Список використаних джерел:
1. Архіпова В. В., Іваншилова Т. В., Архіпова А. В. Ресторанна справа.
Асортимент: технологія і управління якістю пров. в суч. ресторані. 2-ге вид.:
навч. посібник. К.: Центр учбової літератури, фірма «Інкос», 2008. С. 186.
2. Гніцевич В. А., Федотова Н. А. Обґрунтування рецептурного складу
напівфабрикату для солодких страв. Обладнання та технології харчових
виробництв: зб. наук. праць. 2009. Вип. 20. С. 180.
93

3. П. П. Пивоваров, О. О. Гринченко, В. М. Михайлов. Інноваційні
технології виробництва харчової продукції масового споживання: монографія;
за заг. ред П. П. Пивоварова; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. Х:, 2011. С. 136.
4. Ляхова А. В., Мостова Л. М. Маркетингове дослідження ринку
виробництва десертів з пінною структурою. Інтегральна роль науки та освіти
у міжнародному розподілі праці: збірник статей магістрів, аспірантів,
молодих вчених. ХТЕІ КНТЕУ, 2012. Ч. 1. С. 321.
5. Теоретичні та прикладні аспекти стабілізації харчових продуктів з
гетерогенною структурою: монографія / О. О. Гринченко, П. П. Пивоваров,
В. М. Михайлов та ін.; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. Х., 2010. С. 72.
6. Шемета О. О., Дожук К. М. Функціональне харчування – новий підхід
до здорового способу життя. Ліки України. 2015. № 1 (186). С. 24.
УДК 338:48
Волинець В.І.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ
У статті проаналізовано місце закладів готельного господарства у
функціонуванні індустрії гостинності. Зазначено, що розвиток індустрії
гостинності традиційно характерний високою конкуренцією та гострою
боротьбою за кожного гостя, а також значною підпорядкованістю впливу
зовнішніх та внутрішніх умов господарювання. На сьогодні, в умовах
надзвичайно

складної економіко-політичної ситуації у світі, індустрія

гостинності зіткнулася з неочікуваними викликами. На них необхідно
адекватно реагувати, але суб’єкти господарювання0, здається, ще не знають
як саме це робити. Синхронно проблеми стали актуальними і для України,
відтак

вивчення

стану

та

перспектив

господарства є справою своєчасною.
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конкуренція.
Заклади готельного та ресторанного господарства є одними з основних
складових туристичного бізнесу, що містять у собі величезний комплекс
послуг, а тому здійснюють неабиякий вплив на нього, визначають перспективи
його розвитку. Як відомо, упродовж кількох останніх років міжнародний
туризм стрімко зростав. Так, наприклад, у 2017 р. у туристичному секторі
світової економіки було створено 10,4% глобального ВВП (8 272,3 млрд. дол.
США), зайнятість населення планети у цій сфері складала 9,9% (313,0 млн.
робочих місць) [1]. Стрімким розвитком характеризувався туристичний, а разом
з ним і готельно-ресторанний бізнес також і в Україні, з притаманним йому
впровадженням європейських стандартів сервісу.
Закордонні інвестори, як відомо, оцінюють український ринок готельного
господарства як складний, але перспективний для інвестицій та займаються
реалізацією тут не одного масштабного проекту. Найперспективнішими для
реалізації готельно-ресторанних ідей упродовж кількох останніх років були такі
великі міста, як Київ, Одеса, Харків, Львів та Дніпро: щороку тут відкривалося
близько 130 нових готелів, ресторанів, кафе, власниками яких є іноземці.
Стрімко зростав і споживчий попит: так, якщо в посткризовому 2014 році
завантаженість готелів в Україні становила 25-30% номерного фонду, то вже в
2017 році цей показник сягнув позначки 50 % [2].
Можна виокремити низку чинників, під впливом яких готельний бізнес
приваблює підприємців, в т. ч. іноземних. Йдеться, зокрема, про стрімкий
розвиток в Україні внутрішнього туризму, невеликий термін окупності витрат,
прийнятні умови праці (навіть у кризових ситуаціях), незначні залучення
інвестицій на початкових етапах, можливість максимізувати прибуток під час
економічного

зростання,

високий

рівень

рентабельності,

можливість

обслуговувати населення під час масових заходів (футбольні матчі, концерти
відомих музичних груп, ділових виставок та конференцій) тощо.
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Попри колосальний потенціал, туристична індустрія в Україні як
самостійний сектор економіки продовжує перебувати на стадії становлення.
Водночас, постачання інвесторами грошових ресурсів у готельні підприємства
значно залежить від державної політики. Аби повною мірою скористатися з
наявного потенціалу, державі необхідно в найближчій перспективі реалізувати
комплекс заходів щодо розвитку в Україні внутрішнього туризму, покращення
стану відомих та відкриття нових туристичних атракцій, залучення до роботи в
галузі професіоналів та спеціалістів світового рівня, розширення присутності на
вітчизняному ринку світових готельних мереж. Так, необхідним видається
відкриття в Україні готелів таких світових імперій, як «Хілтон», «Маріотт»,
«Шератон», «Редіссон», «Кемпінскі». У великих містах, крім того, необхідно
розвивати готелі середнього цінового сегменту, з доступним цінником для
людей із середнім рівнем заробітку. Таким чином, внутрішня ділова активність
буде значно підвищуватись, що буде сприяти залучанню іноземних інвестицій
для розвитку тризіркових готелів.
Як відомо, розвиток готельного господарства в Україні – справа доволі
непроста. Серед проблем, що утруднюють його, слід відзначити низький рівень
внутрішньої конкуренції, спричинений високим податковим тиском та браком
грошових засобів. Так, високі податки змушують підприємців піднімати ціни на
послуги гостинності. Це, своєю чергою, спричиняє піднесення тіньового
сектору сфери гостинності, негативно впливає на економіку держави в цілому
та унеможливлює забезпечення економічної стабільності. Як наслідок, малий і
середній бізнес у сфері гостинності втрачає конкурентоспроможний потенціал.
Велику роль у становленні і розвитку готельного бізнесу відіграє
матеріально-технічна база та присутність у мережі Інтернет. Вони, зокрема,
впливають на рівень конкурентоспроможності: щоб бути лідером та отримати
конкурентні переваги на ринку готельно-ресторанних послуг, підприємству
потрібно використовувати мережу Інтернет та Інтернет-технології, застосувати
наскрізну автоматизацію всіх бізнес-процесів [5, с. 188].
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Аналіз світового експорту свідчить, що частка туризму в ньому становить
7,4%, а сама галузь займає третє місце – після нафтопереробної (перше місце із
часткою 8,9%) та автомобільної (друге місце із часткою 7,7%) промисловості.
Традиційно позитивна динаміка туристичної галузі (до подій останнього часу)
давала підстави прогнозувати збільшення її питомої ваги в обсязі світового
експорту і в найближчій перспективі. Це, своєю чергою, спонукало
підприємства готельно-ресторанного бізнесу розробляти нові стратегії та
впроваджувати їх, використовуючи сучасні інноваційні технології, які
передбачають ефективне управління інформаційними ресурсами в умовах
глобалізації світового господарства. Саме тому готельно-ресторанний бізнес за
останнє десятиліття зазнав суттєвих змін: основними тенденцiями йoго
рoзвитку стaли утвoрення ланцюгiв, пoглиблення спецiалізації закладiв,
розвитoк мережi малих підприємств, запровадження в діяльність комп’ютерних
технологій, орієнтацiя на екологічність тощо [4, с. 293].
З точки зору інвестицій, заклади готельного господарства значно
відрізняються від інших сегментів комерційної нерухомості. Так, якщо для
отримання орендного доходу власники офісних і торгових центрів підписують
середньострокові і довгострокові договори (тривалістю не менше 1 року),
отримання доходів від операційної діяльності готелів пов’язане зі щоденною
стратегією власника із залучення й утримання гостей готелю і пошуку
здорового балансу між доходами від номерів, кафе і ресторанів, а також інших
сервісів, пропонованих готелем і витратами на них. Саме з огляду на те, що для
ефективного управління готелем необхідні специфічні знання, а також тому, що
операційні показники готелю залежать від багатьох факторів, розвиток яких
складно прогнозувати, очікувана прибутковість готелю завжди на 1–1,5% вища,
ніж у випадку кращих офісних або торгових центрів [7]. Прикметно, що в
Україні станoм нa 01.01.2018 близько 80% від oбсягу iнвестицій в oсновний
капiтал туристичних регiонів (Київ, Київська, Одеська, Львівська, ІваноФранківська та Закарпатська області) припaдали нa заклади готельного
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господарства і лише 12% капіталовкладень спрямовувалися нa рoзвиток
ресторанної сфери [3].
Упродовж кількох останніх років в Україні та світі все більш очевидною
ставала зацікавленість в керівництві готелями та готельними комплексами
більшості міжнародних туристичних операторів. Це позитивно впливає на
розвиток та популярність даних готелів, адже оператори надавали їм доступ до
міжнародних систем бронювання, здійснювали переатестацію та ревізію готелів
по європейським стандартам та допомагали їм інтегруватися в більш серйозні
та взнаванні мережі. Українські туристичні оператори, що важливо, були
зацікавлені не лише в продажі турів за кордон, але й активно інтегрувалися в
національний туристичний ринок. Через анексію Криму, наприклад, велика
кількість морських курортів України почали відтворювати і відбудовувати
інфраструктуру через велику туристичну завантаженість. Такі курорти, як
Затока, Коблево, Залізний Порт, Лазурне щороку збільшують приріст готелів та
готельних комплексів європейського рівня. Відтак, туристичні оператори
мають змогу створювати кейси та тури вже на території України.
Стрімким розвиток готельного господарства характерна західна частина
України: зростаючий попит на гірськолижний туризм спричиняє до збільшення
кількості готельних комплексів. На території Західної України стрімко
розвивається сегмент готелів як високої, так і середньої та низької цінової
категорії, що, в свою чергу, утворює умови для раціональної конкуренції на
всіх рівнях.
Нові тенденції розвитку туристичної галузі сприяють розширенню
функціональності готельних комплексів. Так, наприклад, упродовж кількох
останніх років великої популярності в Україні набув велнес-туризм, і саме він
суттєво посприяв розширенню діяльності багатьох готелів, їх реновації та
інтеграції в європейське середовище гостинності.
Попри позитивні зрушення, є підстави вважати, що станом на тепер сфера
гостинності в Україні неповною мірою відповідає вимогам міжнародних
стандартів. Серед проблем, що стримують розвиток готельного бізнесу –
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некомпетентність керуючого та підлеглого персоналу, недосконала політика
забезпечення гарними умовами підприємців, низький рівень комунікацій,
незадовільний рівень санітарних та екологічних норм, відсутність іміджевих
заходів для просування брендів та готельних мереж в цілому та неефективне
ціноутворення на фоні нестабільної конкуренції. Разом з тим, більш-менш
стабільна динаміка економічного зростання у поєднанні з зацікавленістю
інвесторів може компенсувати та в подальшому виправити ситуацію.
Таким чином, попри колосальний потенціал, готельний бізнес в Україні є
недостатньо сформованим, хоча й орієнтується на європейські тенденції, які
позитивно впливають на його розвиток. Беручи до уваги світовий досвід,
пріоритетними напрямами розвитку готельного господарства в Україні, на
нашу думку, є розширення присутності на вітчизняному ринку міжнародних
мереж, диверсифікація послуг та більше фокусування на потребах і запитах
гостей, персоніфікація обслуговування, пoглиблення у концепт та зростаюча
спеціалiзація закладів, зростаюче впровадження у діяльність сучасних
інформаційних комп’ютерних технологій, постійне професійне зростання
управляючих кадрів та рядових працівників тощо. Спільною ж метoю закладів
готельного господарства України має бути прoгрес галузi не лише на
корoткостроковий період, але й на довготривалу перспективу у глобальному
масштабі.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РЕСТОРАН ІСПАНСЬКОЇ КУХНІ
В статті проаналізовано іспанську кухню, як поєднання різноманітних кухонь,
страв з численних регіонів королівства. На кухню кожного регіону Іспанії
впливали кліматичні умови, побут і звичаї населення, традиції та історія.
Іспанія являється середземноморською країною, тому іспанці дуже люблять
рибу і морепродукти. Ресторанне господарство є одним із перспективних
напрямів довгострокового інвестування, томув ресторані запропоновані рибні
делікатеси - це головна страва, що пропонує іспанська кухня.
Ключові слова: Іспанська кухня, ресторан, бар, технології супів, локальна
сировина.
Сьогодні заклади ресторанного господарства швидко розвиваються. Для
того, щоб успішно існувати на ринку, потрібно приділити увагу розробці
концепції маркетингу. Запорукою успіху для розвитку ресторанного бізнесу є
своєрідно оформлена ідея при ефективній маркетинговій стратегії досягнення
цілі, що супроводжується маркетинговим дослідженням ринку, споживачів,
конкурентів

та

формування

складових

комплексу

маркетингу.

Згідно

маркетингових досліджень у нашому славному місті Вінниця не вистачає
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ресторану іспанської кухні і бару, де вінничани можуть поринути в атмосферу
європейського шику та насолоди згідно меню іспанської їжі та напоїв.
Ресторанне

господарство

є

одним

із

перспективних

напрямів

довгострокового інвестування. В основі створення та відкриття нового
підприємства ресторанного бізнесу значне місце посяде концепця, філософії та
ідеї

функціонування.

Проведення

маркетингових

досліджень

ринку,

конкурентів та потенційних споживачів сприяє розробці вдалої концепції
нового підприємства ресторанного бізнесу.
В

статті

описані

теоретичні

та

практичні

аспектів

проведення

маркетингових досліджень українського ринку ресторанного бізнесу для
розробки концепції нового підприємства громадського харчування в місті
Вінниця.
Основними елементами ефективності роботи закладу ресторанного
господарства є цінова категорія, кухня, якість обслуговування, спектр наданих
послуг, атмосфера. Запорукою успіху ефективного розвитку ресторану є тісна
взаємодія цих складових.
Традиційна іспанська кухня – це проста в приготуванні їжа. При цьому
кулінарія в кожному регіоні Іспанії своя. Високі гори, що проходять через всю
країну і які виступали до останньої половини ХХ століття в якості природнього
бар'єру для спілкування і транспортування, в тому числі продуктів.
Гастрономічної різноманітності є той факт, що Іспанія була створена шляхом
об'єднання багатьох маленьких королівств, кожне з яких мало свої традиції.
Багато іспанських страв готуються сьогодні з використанням тих же
методів приготування та інгредієнтів, що і двісті і триста років тому.
Неймовірний внесок в місцеву кухню внесли араби, які жили в Іспанії
протягом 800 років. Інші страви виникли через європейський і навіть
американський вплив і згодом були адаптовані відповідно до іспанських
уподобань. Одне можна сказати напевно, їжа в Іспанії свіжа і дуже смачна.
Країну кориди та фламенко, сонця та піщаних пляжів, запахів оливи і
шафрану, апельсинів і вина, заселяють 17 національностей. Іноземців більше за
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все дивує різниця між регіонами – мовна, культурна, різниця мистецьких
традицій, пейзажів і політики.
Середземноморська Іспанія – всі такі прибережні регіони, від Каталонії до
Андалусії – інтенсивне використання морепродуктів, таких як pescaíto frito
(смажена риба); кілька холодних супів, таких як газпачо; та багато страв на
основі рису, як паелья з Валенсії і arròs negre (чорний рис) з Каталонії.
Внутрішня Іспанія – Кастилія – гарячі, густі супи, такі як хліб і часник на
основі кастильського супу, разом з суттєвими блюдами, такими як cocido
madrileño. Їжа традиційно зберігається засолюванням, як іспанська шинка, або
зануреннням в оливкову олію, як сир Манчі.
Атлантична Іспанія – ціле північне узбережжя, включаючи астурійську,
баскську, кантабрійську і галицьку кухню – овочеві і рибні страви, такі як
кальдо галего і мармітако. Також, злегка оброблена лаконська шинка.
Найбільш відома кухня північних країн часто направлена на морські
морепродукти, такі як тріска баскського стилю, альбакора або анчоуси, або
польська фейра на базі галицького восьминога і молюсків.
Основні іспанські страви, які варто спробувати є: тапас – закуски; що
подаються в барі до пива або вина називають тапас. Це можуть бути як
горішки, чіпси або маслини, так і самостійні страви (наприклад, «Пінчо
моруно», шашлик зі свинини, або «пінчос доностьяррас» в Сан-Себастьяні –
безліч різних холодних і гарячих закусок). Часто дрібний «тапас» входить у
вартість напою. На південному сході країни (в Альмерії і Гранаді) закуски
завжди входять у вартість напою. Також тапас – це маленький шматочок хліба,
просочений томатним соком для бутербродів.
Тортілья – омлет з картоплею;
Паелья – рис з морепродуктами і шафраном;
Гаспачо – холодний томатний суп;
Каталонський крем – крем-брюле;
Гамбас Ахійо – креветки з часником;
Манчего – твердий сир з овечого молока;
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Айолі – соус з часнику;
Хамон Іберіко – хамон з іберійських чорних свиней, що харчуються
жолудями;
Смажена на вугіллі свіжа риба.
Це далеко не повний перелік страв, якими може здивувати туристів
«гаряча країна».
Іспанські делікатеси: іспанська кухня прославилася завдяки таким стравам
як паелья (спеціальна страва з рису), (холодний гострий суп), тортилья – омлет і
тапас(закуска).
Південна культура споживання їжі: згідно з місцевою традицією, іспанці
велику частину свого часу проводять поза домом. У зв'язку з цим вони їдять у
ресторанах і кав'ярнях. Поширеним є звичай снідати в барах. Такі бари
поєднують у собі функції кав'ярні, бару та ресторану, де залежно від пори дня
подаються відповідні страви. До дванадцятої години подаються сніданки, як
правило, солодкі, але можна попросити офіціанта, щоб він зробив бутерброд із
сиром або якою-небудь ковбасою. З дванадцятої кухня подає гарячі страви.
Після шістнадцятої кухня зачинена до самого вечора, коли починають подавати
вечерю. На десерт, крім сезонних фруктів і морозива, клієнтам подають пудинг
і випічку. Що цікаво, в Іспанії до десертів зараховують також каву, яку тут
готують просто чудово. Любителів чаю, мабуть, засмутить факт, що його тут
майже не п'ють.
Здорова кухня: як заправка для супів і салатів використовується оливкова
олія, яку дієтологи вважають найкориснішим із жирів. Найчастіше готуються
страви з риби, дарів моря, стручкових рослин і рису. В страви додаються
помідори, перець, картопля, яйця, часник, цибуля, оливки, мигдаль і вино.
Іспанські страви прості, але завдяки прянощам, таким як шафран, вони
переповнені вишуканим смаком. Якщо на півдні царюють дари моря, то в
глибині країни на столах переважають овочі і різноманітні види м'яса, а в горах
– ягнятина та стручкові рослини. Для Астурії типовою стравою є квасоля з
тушкованою свининою в томатному соусі, так звана астурійська фабада (fabada
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asturiana). Візитною карткою високогірної Кастилії є печене теляче та ягняче
м'ясо, а також сушена шинка, найвідоміша – серрано (serrano) і пряні свинячі
ковбаски чорісос (chorizo). У Каталонії харчуються рибою, котру найчастіше
готують із овочами (свіжими, вареними чи маринованими), у Галіції
подається сарсуела де марікос (zarzuela de maricos) – шматочки смаженої риби,
тушковані в гострому соусі з помідорів, цибулі, часнику, оливкової олії та вина.
Валенсія – це батьківщина паельї – найбільш знаменитої іспанської страви з
рису, тушкованої на великій залізній пательні з овочами, шматочками курки чи
дарами моря.
У всій Іспанії незмінною популярністю користуються холодні супи з
тертих овочів – «білий часник» (ajo blanco) гаспачо – червоний. Історія цих
страв сягає ще часів римського панування, коли вони становили стандартний
денний харчовий пайок римських легіонерів, які розташовувалися на території
сучасної Андалузії. Інші типові для Іспанії супи це: пучеро (puchero) – суп із
яловичини з шинкою, ковбасою, кнедликами, петрушкою та часником, а також
густа олла подріда (olla podrida), основу якої складають: баранина, теляче
стегно, телячі хвости, шинка, копчена ковбаса, горох і овочі. Після
приготування, м'ясо, порізане на маленькі шматочки, подається в супі,
приправленому

часником

і

прянощами.

У

всій

країні

надзвичайно

популярні тортильї (tortillas) – смажені млинці, які подаються як холодними,
так і гарячими.
На узбережжі пальму першості отримують страви з риби та морепродуктів.
Величезні торгівельні павільйони, котрі є популярним місцем відвідування
майже у кожному приморському місті, слугують як торгові пункти, де кожен
день продаються величезні кількості макрелі, тунця, креветок, восьминогів,
мідій і лангустів. Закуски: типовою закускою є тапас (tapas), котру тут подають
безкоштовно до кухля пива під назвою канья (caña). Ще одна закуска – це
пінчос (pintxos), страва «на один зубок», котрою знаменитий регіон Сан
Себастьян. Дещо більша від тапас закуска під назвою раціон (raciones). І перша,
і друга складаються з одного продукту чи страви, а саме: свиняче вухо
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підсмажене на грилі, кальмари по-римськи, ковбаски у вині. Ще більшу порцію
представляють собою комбіновані страви (platos combinados), котрі поєднують
декілька продуктів (крокети, салат, яєчня, телятина). Згідно з іспанським
звичаєм, перед їжею подаються смажені мигдальні горішки, зелені сирі оливи,
хлібобулочні вироби, а також томатний і часниковий соус.
І місцеві жителі навчилися отримувати справжнє задоволення від усього,
що становить їхню самобутність: жаркого сонця і веселих свят, смачної їжі і
вишуканого спиртного.
Херес (Jerez) В Іспанії, на батьківщині хересу, його виробляють в
південному регіоні країни – Андалусії. Тут здавна вирощують унікальні сорти
білого винограду, з якого готують іспанські міцні алкогольні напої як для
внутрішнього споживання, так і для поставки на світовий ринок. Місцеве
кріплене вино – шеррі, або херес – містить від 15% до 22% спирту, а кількість
цукру в різних сортах коливається від 0-5 до 400 г / л. В Іспанії існує 7
основних різновидів хересу: Fino, Manzanilla, Pale Cream, Amontillado, Palo
Cortado, Oloroso, Pedro Ximenes. Технологія виробництва відомих «сухих»
Manzanilla і Fino заснована на методі ферментації виноградного сусла, що
відбувається в присутності хересних дріжджів («флер»). А «запашні» сорти
Amontillado і Oloroso відрізняє оксидативного витримка – вино витримується в
бочках без дріжджів, але за умови контакту з повітрям. Найсолодшим
вважається херес Pedro Ximenez, що має яскравий аромат і майже чорний колір.
Кожен сорт має яскравий, унікальний смак. Таке вино іспанці п'ють в чистому
вигляді і в складі деяких алкогольних коктейлів з джином, віскі або горілкою.
Іноді навіть додають в суп - кажуть, що тоді бульйон набуває абсолютно
особливі смакові нотки! Температура подачі різних сортів розрізняється. Херес,
витриманий під «флером», п'ють сильно охолодженим (+ 5 ... + 7 ° С). Теплий
він зовсім не є привабливим і різкий. А ось для Амонтильядо і Олоросо
температура повинна бути на порядок вище (+ 12 ... + 15 ° С). На відміну від
інших вин, херес, розлитий в пляшки, з роками не змінюється, не стає краще і
дорожче.
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Сангрія (Sangría) Любов іспанців до сангрії настільки ж пристрасно, як і їх
південний темперамент. Цей неміцний ароматний алкоголь (4-11%) був
створений на півдні Іспанії в XIX столітті місцевими збирачами фруктів, які
рятувалися від спеки напоєм на основі розведеного водою червоного вина з
додаванням цитрусових соків. Свою назву він отримав за інтенсивний кривавочервоний колір (від іспанського «sangre» – кров). Класичний національний
рецепт сангрії включає в себе червоне вино, ягоди, шматочки фруктів, воду,
цукор, сухе лікер або бренді, прянощі. Через багатокомпонентного складу
сангрію нерідко називають «винної холодником», глінтвейном, «іспанським
коктейлем», винним пуншем і навіть грогом. Частка істини в цьому, безумовно,
є, однак самі іспанці вважають сангрию абсолютно особливим національним
напоєм. Залежно від сезону напій подають або охолодженим, або підігрітим і
присмаченим пряними спеціями.
Іспанська кухня – це поєднання різноманітних страв численних регіонів
королівства. На кухню кожного регіону Іспанії впливали кліматичні умови,
побут

і

звичаї

населення,

традиції

та

історія.

Іспанія

являється

середземноморською країною, тому іспанці дуже люблять рибу і морепродукти.
Але попри все, рибні делікатеси – це не головне, що пропонує нам іспанська
кухня.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ ГОТЕЛЮ В ІСТОРИЧНОМУ
ЦЕНТРІ М. ВІННИЦЯ
В статті розглянуті фактори, що впливають на розвиток туристичної галузі
подільського регіону України. Проаналізовано особливості та переваги
будівництва готелю в історичному центрі м.Вінниця. Показано, що збільшення
об’єктів туризму, оновлення готельного господарства позитивно впливають
на стан кон’юнктури у будівництві та інфраструктурі, дозволяє вирішити
проблеми зайнятості та екології у регіоні. Будівництво готелю в історичному
центрі м. Вінниця сприятиме розвитку туристичної галузі регіону та
активному розширенню міжнародних зв’язків.
Ключові слова: готель, історичний центр, туристична галузь, матеріальнотехнічна база.
У сучасній світовій економіці туризм відіграє все більш значну роль. Він
сприяє

демократизації

суспільства,

підвищенню

культурного

рівня

людей,поліпшенню здоров`я населення, вносить свій внесок у соціальноекономічний розвиток регіонів і країни в цілому. Туризм сприяє надходженню
фінансових ресурсів, зростанню попиту на товари та послуги, на вироби
місцевої промисловості. Розвиток туризму у регіонах дозволяє збільшити
доходи регіональних і місцевих бюджетів, що призводить до підвищення рівня
життя населення. Збільшення об’єктів туризму, оновлення готельного
господарства позитивно впливають на стан кон’юнктури у будівництві та
інфраструктурі, дозволяє вирішити проблеми зайнятості та екології у регіоні.
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Враховуючи велике значення туристичної сфери, важливо розглянути
особливості та переваги будівництва готелів в історичних центрах міст
України, як факторів, які впливають на розвиток туристичної галузі.
Проблемами становлення та розвитку туристичної сфери в Україні
займається

багато

привабливості

вчених.

Так,

В.Я.

рекреаційно-туристичних

Гавран

досліджує

комплексів

з

формування

метою

залучення

інвестицій; А.В. Мокляк наводить оцінку та систематизує чинники,що
визначають привабливість комплексу міжнародного туризму України для
іноземців. О.В. Музиченко-Козловська надає рекомендації щодо визначення
туристичної привабливості території в першу чергу стосовно якості довкілля.
Проте в сучасних умовах виникає гостра потреба вивчення та оцінки кожного
фактора, що формує туристичну привабливість Вінницького регіону.
Мета статті полягає у визначені факторів, що обумовлюють та впливають
на збалансованість та ефективність використання туристичного потенціалу
Подільського регіону.
Подільський туристичний регіон, до складу якого входять Вінницька,
Тернопільська та Хмельницька області, має зручне економіко-географічне та
туристичне положення. Близькість його до державного кордону України з
Білоруссю, Молдовою, Румунією, Польщею, Угорщиною, Словаччиною є
передумовою міжнародного туристичного обміну. Пріоритетними видами
туристичної діяльності Подільського регіону залишаються внутрішній та
виїзний туризм.
Головними причинами незначної кількості іноземних туристів на Поділлі
пояснюється нестабільною економічною та політичною ситуацією в Україні,
недостатньо

розвиненою

підприємств,

відсутністю

матеріально-технічною
туристичної

базою

інфраструктури

туристичних

належного

рівня

обслуговування, невідповідністю цін послуг рівню якості та сервісу, вартістю
в’їзної візи.
В умовах глобалізації економіки, входження України до Світової
організації

торгівлі

виникла

необхідність
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уніфікації

національного

законодавства
співробітництва.

у

сфері
В

туризму

результаті

відповідно

досліджень

до

вимог

туристичної

міжнародного
галузі

регіону

встановлено, що серед зовнішніх факторів, які впливають на розвиток
туристичної галузі, пропонуємо в Україні виділити наступні фактори:
Політичні фактори:
- нормативно-законодавча база;
- політична стабільність;
- участь у міжнародних організаціях;
- стан торговельного й платіжного балансу;
- міжнародне становище.
Фінансово-економічні фактори:
- економічна та фінансова стабільність;
- рівень доходів населення;
- зовнішньоекономічна діяльність держави;
- ступінь інтегрованості у світогосподарську систему.
Соціально-демографічні фактори:
- чисельність та вік населення;
- рівень складності й інтенсивності праці;
- зміна персонального доходу;
- гнучкий графік робочого часу;
- туристична активність.
Науково-технічні фактори:
- рівень наукових розробок;
- сучасні технології обслуговування;
- технологізація й комп'ютеризація туристичної індустрії такі групи:
політичні, фінансово-економічні, соціально-демографічні, науково-технічні.
Політична стабільність проявляється і в суворому дотриманні і виконанні
законів та інших регулюючих нормативних актів. Об’єктивною стабілізацією та
її складовою частиною є відсутність політичного напруження у суспільстві.
Стабільність виступає оцінкою стану політичного життя всередині держави, а
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також у системі міжнародних відносин. На сучасному етапі розвитку України з
безліччю проблем економічного, соціального та політичного розвитку
ускладнюється вирішення проблем політичної стабільності. Досвід змін в
Україні показав, що економічна криза, спад виробництва, погіршення рівня
життя населення неминуче призведуть до політичної нестабільності, яка вплине
на зменшення туристичних потоків, зниження темпів розвитку міжнародного
туризму, падіння доходів туристичної галузі.
Соціально-демографічні фактори також впливають на розвиток галузі
туризму. Кількість населення, його розміщення та структура можуть сприяти
розвитку туризму або бути перепоною туристично-рекреаційному освоєнню
території. У результаті зростання народонаселення планети збільшується
світовий туристський потенціал, туристична галузь потребуватиме нових
людських ресурсів. Зміна структури населення, наприклад збільшення частки
пенсійних груп, вплине на зростання потреби у стаціонарних установах
відпочинку і оздоровлення, і, навпаки, зростання кількості молодих людей
викличе потребу в розвитку активних видів туризму (пішого, водного,
гірськолижного). Демографічна структура населення України та аналіз вікових
груп, які найбільше подорожують, підтверджують, що в Україні найбільш
активна частина населення від 30 до 40 років, на відміну від економічно
розвинених країн, де люди старшої вікової групи (55-60 років) відіграють все
більш важливу роль у міжнародному туризмі. Туристична галузь – одна із
працемістких сфер діяльності. Тому кількість та якість працересурсного
потенціалу є реальним фактором її розвитку. Для країн та регіонів, яких
вважають

центрами

формування

туристичних

потоків

Німеччина,

Великобританія, Франція, США, Канада, Японія), характерним є високий
рівень розвитку економіки, наявність вільного часу, що спонукає населення
подорожувати до екзотичних країн. Збільшення рівня доходів дозволить
витрачати частину з них на відпочинок, отже стане поштовхом розвитку
туристичної галузі.
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Вінниця – місто, багате на пам'ятки архітектури, аналогів яким немає у
всій Україні.
В самому центрі міста розташовано кілька цікавих туристичних принад.
Так, в центрі міста, знаходиться найбільший в Європі плаваючий фонтан.
Світломузичне шоу фонтанів у стало туристичною визначною пам'яткою не
лише Вінниці, а й усієї України. Найбільший у світі річковий світломузичний
Фонтан на відкритих водоймищах та реконструйована Набережна «Roshen»
були відкриті 4 вересня 2011 року. «Фонтан» розташований в руслі річки
Південний Буг й має довжину 140 метрів і висоту струменя до 60 м. За роки
свого існування на Набережній Рошен побували чимало туристів з усіх
куточків України.
В історичному центрі розташована візитівка Вінниці – 106-річна Башта на
Європейській площі. Вона була побудована в 1911 році для першого міського
водопроводу, як Водонапірна вежа у Вінниці. На сьогодні Вінницька вежа –
уже не просто колишня водонапірна башта. Це частина культури міста. У Вежі
розташована частина музейної експозиції Меморіалу революційної та бойової
слави. А також вона є Меморіалом пам’яті вінницьких воїнів, які загинули під
час Афганської війни.
Обласний краєзнавчий музей розташований на території колишнього
єзуїтського монастиря – нинішнього історико-архітектурного комплексу
«Мури». Фонд Вінницького обласного краєзнавчого музею налічує понад 200
тисяч експонатів.
Вінницькі мури – історико-архітектурний комплекс, що складається з
оборонних і храмових споруд XVII століття. включає:
- єзуїтський монастир, костел, колегіум і конвікт (гуртожиток);
- домініканський монастир і костел;
- навколишні їх фортечні мури.
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Для того, щоб уберегти споруди від нападів татар та інших загарбників,
навколо них було вирішено звести спеціальні укріплення, які пізніше прозвали
«мури».
Спасо-Преображенский кафедральний собор був зведений в XVIII як
костел Домініканського монастиря. У 1832 році комплекс був переданий у
володіння православного духовенства: монастир був скасований, а храм
перебудований під православний собор. До 1991 функціонував як зал органної
музики.
Єврейський квартал – Єрусалимка – старий єврейський квартал недалеко
від сучасного центру міста. Єрусалимка у Вінниці спочатку була невеличким
кварталом для єврейської бідноти. Так, на кінець XIX століття більше
половини населення Вінниці становили євреї. Всього ж в місті налічувалося
близько 23 тисяч громадян. Але ще в XVIII столітті почав забудовуватися
новий квартал, який отримав назву «Єрусалимка».
Центральний парк ім. Горького – улюблене місце для відпочинку та
прогулянок вінничан. Також тут часто відбуваються традиційні фестивалі,
спортивні події, різні розваги та веселощі. Площа Центрального міського
парку Вінниці становить 40 гектарів. На території парку розташовані численні
пам'ятники. А також один із найстарших планетаріїв України – Вінницький
планетарій. В Центральному міському парку є нова локація, де представлено
12 зменшених копій знакових споруд та будівель міста.
Будівництво готелю в історичному центрі м. Вінниця сприятиме розвитку
туристичної галузі регіону та активному розширенню міжнародних зв’язків.
Поділля

є

одним

із

найперспективніших

регіонів

країни

щодо

функціонування туристичної сфери та має широкі можливості для розвитку як
регіонального, так і міжрегіонального та міжнародного туризму.
Розвиток туристичної галузі на Поділі залежить від системи факторів, які
справляють на нього як позитивний, так і негативний вплив. Систематизація та
класифікація цих факторів дозволить сформувати державну політику в галузі
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туризму, яка сприятиме його стійкому розвитку. Серед факторів, які створюють
можливості для розвитку туристичної галузі, можна виділити такі: наявність
природно-кліматичних і ландшафтних умов, рекреаційних ресурсів, культурноісторичних пам’яток та культурної спадщини; наявність туристичного
законодавства та державної туристичної політики; зростання народонаселення
планети та збільшення реальних доходів; підвищення рівня освіти та
соціального

статусу;

раціоналізація

бюджету

вільного

часу;

традиції

гостинності у країні; розвиток системи освіти працівників галузі та
впровадження інновацій у туризмі. Факторами, що несуть загрози розвитку
туристичної галузі, є: економічна криза та політична нестабільність;
мілітаризація економіки, ріст цін, інфляція; зниження реальних доходів
населення; недостатній рівень розвитку інфраструктури.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ТОПЛЕНОГО МАСЛА ЗІ СПЕЦІЯМИ
У статті наведено загальну характеристику вершкового масла, здійснено
поділ на підгрупи вершкового масла. Визначено поняття топленого масла.
Наведено приклади технології виготовлення та поєднання масла із різними
прянощами у зарубіжних країнах. Досліджено технологію приготування
топленого масла.
Ключові слова: вершкове масло, топлене масло, спеції, прянощі, технологія,
вегетаріанство, масло дхі (гі).
Основним напрямком державної політики у сфері здорового харчування є
підвищення рівня життя населення країни, запобігання розвитку хронічних та
неспецифічних захворювань, задоволення потреб кожної людини у якісній та
безпечній їжі для відновлення здоров’я, підтримання її на належному рівні та
підтримання генофонду української нації.
Деформація раціону в Україні призвела до низького споживання
біологічно активних інгредієнтів (мінералів, складних вуглеводів, вітамінів та
високоякісного білка), що спричиняє зниження загальної стійкості людського
організму до несприятливих факторів навколишнього середовища.
Зокрема, в Україні та світі сьогодні однією з найважливіших проблем є
дефіцит йоду та селену у щоденному раціоні людини.
Один з перспективних способів вирішити це – гармонійно поєднувати
традиційні страви з натуральними рослинними інгредієнтами, які містять ці
інгредієнти.
Вершкове масло – це одна з цінних щоденних страв із привабливим
смаком. Україна має власну сировину для свого виробництва. Відомо, що
молочний жир містить компоненти, які гальмують розвиток ряду захворювань,
включаючи серцево-судинні та онкологічні.
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Практичні та теоретичні основи удосконалення технології вершкового
масла пов’язані з такими вченими, як [1]: Казанський М. М., Білоусов А. П.,
Грищенко А. Д., Вергелесов В. М., Твердохліб Г. В., Вишемірський Ф. А.,
Качераускіс Д. В., Гуляєв-Зайцев С. С., Рашевська Т. О., Ткаченко Н. А.,
Боднарчук О. В. та інші.
Вершкове масло має важливе значення в раціоні населення України і
характеризується

високими

харчовими,

біологічними

цінностями

та

органолептичними властивостями: смаком, ароматом, текстурою, кольором. У
вершковому маслі міститься не більше 83% молочного жиру, не більше 16% –
води, до 1,5% солі та 1…1,9 сухого знежиреного молочного залишку. Його
калорійність складає близько 32682-10 Дж/кг за середньої засвоюваності жиру
97% і сухих речовин плазми 94,1%.
Вершкове масло та його аналоги з смаковими компонентами умовно
поділяють на дві підгрупи [1]:
- десертного призначення (з солодким смаком) з використанням вуглеводів
(сахарози та його замінників) у поєднанні з какао, кавою, цикорієм тощо, або з
використанням вуглеводних наповнювачів – меду, фруктово-ягідних сиропів,
екстрактів, соусів;
- закусочного або делікатесного призначення (з пікантним пряним смаком)
– з використанням риби та м'ясних продуктів, овочевих та грибних
наповнювачів, зелені, спецій, приправ та прянощів.
Асортимент масел із наповнювачами за кордоном представлений більш
широко, ніж в Україні. Наприклад, у Франції на основі вершкового масла було
розроблено

багато

ласощів

із

використанням

смакових

добавок

як

ароматизаторів цибулі, базиліка або естрагону, оцту, змішаного з білим вином,
вуглеводами, різними приправами.
У Швейцарії для аналогічної мети використовують цибулю – шалот,
часник, білий перець, каррі, подрібнені сухі спеції (імбир, мускатний горіх,
чебрець, кориця, майоран), лимонний сік і гострий соус.
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Однак в Україні та за кордоном в останні роки виробляють широкий
асортимент продуктів з високим вмістом молочного жиру, таких як топлене
масло та молочний жир. Топлене масло має характерний специфічний смак і
запах і грубозернисту структуру, що викликає фракційну кристалізацію
високоплавких гліцеридів при повільному охолодженні при плавленні. Топлене
масло складається з невеликої кількості плавких фракцій гліцериду, що містять
поліненасичені жирні кислоти і активні до окислення. Відомо, що найбільша
доля жирних кислот в жирнокислотному складі молочного жиру припадає на
не насичені жирні кислоти (62,9-75,9%), а на поліненасичені – всього 3,0-6,3%.
У нашій країні існують три технологічні схеми виробництва топленого
масла:
- відстоюванням в резервуарах-відстійниках;
- сепаруванням розплавленої сировини в потоці;
- комбінованим способом, при якому розплав спочатку витримують в
резервуарах-відстійниках, а потім сепарують, щоб виділилася плазма.
Найбільш поширеним є комбінований метод. Для повторного плавлення
вибирають партії олії того ж сорту. Масло, відправлене на переробку,
вивільняється з пергаменту і очищається від поверхневих забруднень.
Яскравою технологією одержання топленого масла за спеціями є
поєднання із насінням Чіа, куркуми та порошку буряка. Адже дефіцит
поліненасичених жирних кислот у топленому маслі можна виправити за
рахунок рослинних інгредієнтів.
Насіння чіа – це дуже поживний продукт, який містить білок з
повноцінним складом незамінних амінокислот та поліненасичених жирних
кислот; є джерелом високоактивних природних антиоксидантів, таких як
кофеїнова та хлорогенна кислоти, міріцетин, кверцетин, кемферол та флавонол,
які стимулюють шлунково-кишкову моторику; є найсильнішим пребіотиком,
поживним субстратом для корисної мікрофлори кишечника, також є джерелом
вітамінів групи В (В1, В2, В3), які відіграють важливу роль у розвитку
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організму, обміні речовин, діяльності серцево-судинної та нервової системи.
[2].
Куркума – трав’яниста рослина сімейства імбирних, яка містить вітаміни
К, В, В1, В2, С, D і мікроелементи: кальцій, залізо, фосфор і йод. Куркума
також містить ефірні олії та їх компоненти - сабінен, борнеол, цигіберрен,
терпенові спирти, феландр, куркумін та ряд інших компонентів, які навіть у
мікроскопічних кількостях добре впливають на організм людини [2].
Порошок буряку містить вітаміни групи В, РР, С; каротиноїди;
біофлавоноїди; амінокислоти; мінеральні речовини (залізо, магній, кальцій,
калій, йод, цинк, сірка, мідь); пантеонову, фолієву, яблучну, лимонну, щавлеву
кислоти [2].
Не менш важливою є спеція Асафетиди, вона одна з найцікавіших. Ця
спеція має запах і смак, що нагадує нашу цибулю та часник. Насправді це смола
дерева Ферула Асафетіса з родини парасольових. Асафетида трохи змінює свою
природу, додаючи її в нагріте масло або масла гі (очищене топлене масло). Тоді
він має приємний, екзотичний аромат, який не можна переплутати ні з чим
(разом з іншими цілими, несмаженими спеціями, асафетида обсмажується в олії
близько десяти секунд, а потім цю суміш спецій, що називається масала,
додають у приготовлену страву; ця технологія приготування дозволяє
отримувати ефірні олії зі спецій.
Країни Західної Європи, у тому числі і Україна, жителі яких дотримуються
ведичної кулінарії. По народному – це є вегетаріанство, де справжньою
цінністю ведичної кулінарії є спеції, наділені мікродобавками. Саме вони
придають самим звичайним стравам неперевершений смак і аромат та роблять
їжу легко засвоюваною. Для ведичної кухні характерним є застосування у
своєму раціоні топленого масла, яким ще називають Масло дхі (гі).
Приготування дхі (гі) полягає в його очищенні, тобто видаленні всіх
домішок, включаючи воду. Щоб нагріти (очистити), який триває кілька годин,
потрібно взяти каструлю з товстим дном, щоб розплавити олію на дуже
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слабкому вогні. Алюмінієвий посуд не є доречним для приготування /
зберігання їжі, особливо для масла дхі [3].
Вершкове масло потрібно покласти на сковороду, каструлю поставити на
найслабший вогонь. Зверху формується шапка білої піни («домішки легкої
олії»), яку слід видаляти завісою якомога частіше. І навпаки, на дні каструлі
буде накопичуватися осад («підсипні домішки», сир тощо) [3].
У процесі повторного розплавлення та очищення масло стає прозорим.
Поступово вода закипить, а осад на дні стане густим. Тут потрібно
переконатися, що масло не згорить. Час повторного плавлення залежить від
кількості сировини. Чим вона більш кремовою, тим довше буде очищена.
Можна взяти і 500 грам масла, 5 кг...Отримане масло – це масло дхі (гі), воно
має золотистим або янтарно-жовтим кольором, приємним запахом і смаком і
трохи схоже на мед. Пізніше воно загусне (особливо при прохолодній
температурі) і може стати біло-жовтим, але це теж нормально. Після того як дхі
злегка охолоне, його потрібно процідити. Зберігати дхі можна при кімнатній
температурі скільки завгодно довго, навіть століттями [3].
Цілющими властивостями топленого масла є:
- сприяє травленню;
- стимулює процеси всмоктування і засвоєння їжі;
- покращує пам'ять і зір;
- є «змазкою» для сполучної тканини;
- сприяє гнучкості тіла;
- має омолоджуючу дію, сприяє регенерації клітин;
- підсилює обмін речовин в тканинах;
- є транспортним засобом, яке переносить цілющі властивості трав і спецій
в тканини організму;
- містить вітаміни А, Е, нікотинову кислоту, а також мінеральні речовини:
Na, K, Ca, P, Mg, Fe.
Топлене масло – це найпростіше, швидке і ефективне засіб для
профілактики численних хвороб викликаних неправильним травленням. Жодне
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інше масло не діє так добре і м'яко. Для його використання в їжу, практично
немає ніяких протипоказань. Найкращий час для приготування їжі, що включає
в себе ДХІ, з 10 години дня до 15 годин вечора. Саме в цей час вогняна енергія
Сонця і вогненна енергія ДХІ створюють між собою гармонію, яка сприяє
якісному перетравленню їжі.
Таким чином, технологія топленого масла є популярною та розвинутою не
лише в Україні, а й поза її межами. Завдяки своїм цілющим властивостям,
масло містить багато корисних речовин та вітамінів, що здатні насичено
впливати на організм людини. У свою чергу, додаючи спеції до масла, людина
вживаючи цей продукт, насичується вітамінами групи В (В1, В2, В3), що
відіграють велику роль в розвитку організму, обміні речовин, діяльності
серцево-судинної і нервової системи та мікроелементи: кальцій, залізо, фосфор
і йод.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЧИМ СМАКУЮТЬ В УКРАЇНІ?
СТРАВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУХНІ
Українська

національна

кухня

з

давніх

часів

відзначалась

великою

різноманітністю страв і їх високими смаковими й поживними якостями.
Народна кухня - це така ж культурна спадщина, як мова, література,
мистецтво, це неоціненний здобуток, яким можна пишатися, який не слід
забувати. Використання для страв різноманітної тваринної і рослинної
сировини і раціональні способи їх приготування роблять ці страви поживними,
смачними, соковитими і ароматними. Серед слов'янських кухонь саме наша,
українська, має неперевершену палітру смаків, що дають відчути яким
натхненням і любов’ю багаті українці.
Ключові слова: Українська національна кухня, народна кухня, формування
національної кухні, українські страви, особливості кухні, комбінування способів
приготування.
Українська

кухня

користується

широкою

популярністю

серед

слов’янських кухонь. Вона давно одержала поширення далеко за межами
України, а деякі страви української кухні, наприклад борщі і вареники, увійшли
в меню міжнародної кухні. Вони користуються великим попитом у ресторанах і
столових Києва, Москви, Санкт-Петербурга, Тбілісі, Праги, Софії, Будапешта.
Українська національна кухня склалася досить пізно, в основному до початку
XIX ст. Доти її важко було відмежувати від родинних їй польської та
білоруської кухонь. Саме тому дослідження цієї теми є досить таки актуальним
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питанням, дослідженням якого займались також Артюх Л.Ф., Маркевич Н.А.,
Воропай О., Безусенко Л.М.
Формування української кухні обумовило цілий ряд її особливостей.
По-перше, вона була створена на базі вже сформованих у кожній з
регіональних частин України елементів кулінарної культури.
По-друге, незважаючи на те, що ці елементи були дуже різнорідні,
внаслідок величезності території, що розкинулася від Карпат до Приазов'я і від
Прип'яті до Чорного моря, розходження природних умов і історичного розвитку
окремих її частин, сусідства безлічі народів (росіяни, білоруси, татари, ногайці,
угорці, німці, молдавани, турки, греки), українська кухня виявилася на рідкість
цільною, навіть трохи однобічною, як по доборі характерної національної
харчової сировини, так і по принципах її кулінарної обробки.
По-третє, до національної української кухні не ввійшли традиції
давньоруської кухні, зв'язок з якою було втрачено після монголо-татарської
навали. Це відрізняє українську кухню від російської і білоруської, де древні
традиції, хоча і видозмінювалися, але, проте, зберігалися протягом багатьох
століть [1].
Разом з тим українська кухня сприйняла деякі технологічні прийоми не
тільки німецької й угорської кухні, але і татарської, і турецької, по-своєму
частково видозмінивши їх. Так, обсмажування продуктів у перегрітій олії,
властиве тюркським народам, було перетворено в українське "смаження" (тобто
пасерування овочів, що йдуть у борщі чи в другі страви), що, наприклад, зовсім
не властиво російській кухні. Це частково пояснюється тривалістю і складністю
процесу формування української нації і української держави, тому що різні
частини території її входили до складу різних держав (Литви, Польщі,
Угорщини, Румунії).
І до цих пір збереглися розходження між блюдами Чернігівщини і
Галичини, Полтавщини і Волині, Буковини і Харківщини, Поділля і Закарпаття.
Українська кухня була створена на базі вже сформованих у кожній з
регіональних частин України елементів кулінарної культури.
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У національну українську кухню не ввійшли традиції давньоруської кухні,
зв’язок з якою було втрачено після монголо-татарської навали. Це відрізняє
українську кухню від російської і білоруської, де древні традиції, хоча і
видозмінювалися, але тим не менше зберігалися протягом багатьох століть.
Дуже характерна для української кухні велика кількість борошняних виробів.
Причому з усіх видів тіста українці віддають перевагу прісне – просте прісне,
заварне прісне, прісне здобне з використанням соди як розпушувача, а для
кондитерських блюд – переважно пісочне.
Національними стравами вважаються вироби з простого бездріжджового
тіста: вареники, галушки, шулики, лемішки, гречаники, коржі і більш нові за
часом кондитерські вироби – вергуни і ставбиці. А дріжджове тісто вживається
тільки для приготування хлібних виробів – паляниці (пишного короваю
пшеничного хліба); пампушок, калинник (білий хліб, де чверть борошна
складають сухі ягоди, розтерті в порошок) і знаменитих українських бубликів з
заварного тіста. Поряд з борошняними виробами важлива роль відводиться
овочам. Їх вживають у виді гарнірів до жирної м’ясної їжі або подають як
самостійні блюда із салом. З овочів на першому місці стоїть, звичайно ж, буряк,
який можна вважати національним овочем і який вживають не тільки у
свіжому, але і квашеному вигляді. Так, з квашених буряків більшу частину року
готують борщі. Неможливо уявити собі сучасний український стіл без таких
характерних для неї рослинних продуктів, як помідори і соняшникова олія.
Треба сказати, що рослинні олії застосовувалися в українській кухні поряд із
тваринним жиром (свинячим салом) здавна, і все ж соняшникова олія одержала
поширення лише в останньому сторіччі, причому майже витіснило всі інші
рослинні олії. Крім того, український народ підтримував зв'язки з іншими
країнами. В сільському господарстві з'являються нові культури. Збільшуються
посіви гречки, яка була завезена з Азії ще в XI-XII століттях, але не мала досі
господарського значення. З гречки почали виробляти крупи і борошно. В меню
населення з'явились гречаники, гречані пампушки з часником, вареники гречані
з сиром, каші і бабки з гречаних крупів, лемішка, кваша та інші страви [2].
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Із Середньої Азії через Астрахань козаки завозять в Україну шовковицю й
кавуни. Із Америки – квасолю, гарбузи, кукурудзу. Кукурудзу використовують
для харчування як відварену, так і у вигляді крупів і борошна, з яких у багатьох
районах готують найрізноманітніші страви – мамалигу, гойданки, бабку
гуцульську, кулеші, лемішку, книшики гуцульські. З появою гарбузів населення
починає варити гарбузяну кашу, готувати гарбуз тушкований, гарбуз із
сметаною.
У XVIII ст. на Україні поширюється картопля, яка швидко завойовує
любов у населення. Її починають широко використовувати для приготування
перших і других страв. З цього часу всі борщі та юшки готуються з картоплею.
Картоплю використовують у вареному, смаженому та печеному вигляді. З неї
виготовляють крохмаль і патоку, які дали можливість населенню приготовляти
киселі і солодке тісто, використовуючи для цього патоку. В Україні в цей же
час з’являється шпинат, який використовується для приготування зелених
борщів і других страв – бабок та січеників. Починають вирощувати також
полуниці й суниці, які сприяють розширенню асортименту страв української
кухні.
У XVIII ст.. на Україні з’являється соняшник, з якого почали добувати
соняшникову олію, яка використовувалася для багатьох страв, та гірчиця для
виробництва олії і приправи до м’ясних страв. Олію також добували з насіння
льону та конопель [4].
З прянощів і приправ використовуються переважно цибуля, часник, кріп,
кмин, аніс, м’ята, любисток, дудник, чабер, червоний перець.
Із фруктів і ягід, улюблених на Україні квашеними, свіжими, сушеними і
копчено-в’яленими, національними можна вважати вишню, сливу, грушу,
смородину, кавун і в меншому ступені яблука і малину.
Поряд із фруктами сучасна українська кухня надзвичайно рясно
використовує цукор і патоку і в чистому вигляді, і у вигляді складових частин
узварів, варення і особливо повидла і кондитерських виробів. Українська кухня
створювалась протягом багатьох віків, тому вона в певній мірі відбиває не
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тільки історичний розвиток українського народу, його звичаї і смаки, а й
соціальні умови, природні та кліматичні особливості, в яких перебував
український народ в процесі свого історичного розвитку.
Українська народна кухня взяла свій початок від простих у приготуванні
сільських страв, основою яких є злакові та овочі, такі як картопля, капуста,
буряк та гриби. Тому й традиційна кухня українців багата великим розмаїттям
овочевих страв, таких як борщ, капусняк, голубці, квашена капуста, солоні
огірки, гарбузова каша.
Борщ, напевно, є найвідомішою українською стравою. Є безліч способів
приготування борщу, як і безліч його різновидів. Однак, традиційний борщ
завжди містить буряк, який надає йому характерний смак і колір, і готується на
м'ясному або м'ясо-кістковому бульйоні. Крім буряків, до складу борщу також
входять такі овочі, як капуста, морква, помідори (або томатне пюре), картопля,
цибуля. Гостроти борщу надає червоний стручковий перець, особливо
поширений на Півдні України. Капусняк – традиційний український суп з
капусти. Він схожий на російські щі, однак для його приготування
використовується лише квашена капуста. Суп готується на м'ясному бульйоні, в
який крім тушкованої на сковороді капусти також додається картопля, морква і
цибуля [3].
Зважаючи на те, що українці ще з давніх часів є хліборобним народом,
відтак і традиційна українська культура базуючись на шануванні хліба,
відобразилася у традиційному меню українців. А чим можна наїстися краще
ніж духмяними пампушками (з часником або маком), ситними галушками зі
сметаною, запашними пиріжками з сиром, варениками, щедро политими
гарячою олією, апетитними млинцями з медом? А популярні українські страви:
голубці, смачні м’ясні крученики чи то завиванці, шпигована буженина, печеня
з картоплею! Це і гречаники, пироги, потапці, короваї, лежень, мандрики,
паска, гуски, шишки.
Пшениця та соняшник годували українців багато поколінь. У нас дуже
поширені каші: гарбузова, пшоняна, кукурудзяна. Вони бувають солодкі,
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молочні, з підливками. Каші з гречки й пшона ще здавна були поширені на всій
території України. Також користувалися попитом кукурудзяна каша, вівсяна.
Пшенична каша була менш популярною, оскільки пшеницю майже повністю
переробляли на борошно. Але з пшениці робили не тільки борошно, а й крупи, з
яких варили кутю. Рисова крупа більшого поширення набула лише у повоєнні
роки.
Значне місце в харчуванні наших предків здавна займала й риба, серед якої
слід назвати коропа, ляща, осетра, сома, вугра, лина, піскаря, щуку, в'яза.
Українська кухня з давніх часів відзначалась великою різноманітністю страв і
їх високими смаковими й поживними якостями. Серед них і деруни, або
драники (це картопляні оладки, смачні і прості у приготуванні; картопля
натирається на дрібній тертці, до неї додається яйце, сіль, трохи борошна, за
бажанням – цибуля.), і зрази, м'ясні котлети з начинкою, які спочатку були
стравою литовської кухні, а на території України набули популярності у
вигляді картопляних зраз, з начинкою з м'яса або грибів. Банош – це страва
української кухні, яка має відношення до гуцульських традицій. Вона являє
собою кашу з кукурудзяної муки з кисломолочним смаком, зварену на сметані
або вершках, посипану тертою бринзою. До баношу часто додають смажені
гриби або бекон.
Оскільки в Україні домашнім вогнищем здавана була вариста піч, наші
предки готували переважно варену, тушковану й печену їжу. Велика кількість
страв (крученики, завиванці, фарширована птиця й овочі, шпиговане салом і
часником м'ясо та ін.) готується у фаршированому або шпигованому вигляді.
Серед прохолодних напоїв в українській кухні дуже популярним є квас та
узвар. Квас – холодний, свіжий, незамінний в спеку. Узвар – це, по суті, компот
із фруктів або ягід, сушених або свіжих, іноді з додаванням меду. Він є
обов'язковою складовою різдвяного столу. Говорячи про напої, неможливо не
згадати про улюблену запорізькими козаками горілку та інші хмільні напої –
медовуху і варенуху.
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До традиційних українським солодких страв можна віднести всілякі бабки,
вергуни, сирники, маковики. Переважно для випічки використовується пісочне
тісто.
Для української кухні також характерна сезонність: взимку в раціоні
переважають більш калорійні і жирні страви, соління, в теплу пору року – овочі
в сирому або тушкованому вигляді, влітку наступає пора буряків, редьки, ріпи,
ягід (малини, чорниці, суниці, вишні), які використовують і в приготуванні
смачних десертів та консервації, різних фруктів.
Сучасну українську кухню складають найрізноманітніші фрукти й овочі,
м'ясо, птиця, риба, гриби та ягоди. Готуються ці продукти переважно трьома
способами-варінням, тушкуванням і запіканням [5].
Отже, слід зазначити, українці, як нація хліборобська, звикли до важкої
праці. Важка праця потребувала ситної, калорійної їжі. Тому для української
кухні характерні страви багаті і на білки, і на жири, й на вуглеводи. Примхи ж
національного характеру вимагали, аби ця їжа мала бути смачною. Тим-то для
більшості страв характерний складний набір компонентів (так, у борщі їх
нараховується до 20), а також комбінування декількох способів теплової
обробки продуктів (смаження, варіння, тушкування, запікання). Це стало
правильним шляхом, для створення вишуканої та неймовірно смачної
української кухні! Неможливо передати словами смак українських страв, але
все це можна спробувати тільки у нас! Українська кухня гідна стати
улюбленою для кожного гостя нашої країни.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ
КУРОРТНИХ ГОТЕЛІВ
Стаття присвячена опису та оцінці функціонування курортних готелів у світі.
Розглянуті особливості функціонування курортних готелів на світовому та
вітчизняному ринку готельних підприємств.
Ключові слова: курортний готель, послуга, інфраструктура.
Подорожі з оздоровчими цілями до місць з цілющими джерелами і
сприятливим кліматом користувалися популярністю ще з незапам'ятних часів.
У постіндустріальну епоху, значимість лікувально-оздоровчого туризму
неухильно зростає, оскільки в його основі лежить турбота про індивідуальне і
суспільне здоров'я. Життя сучасної людини дуже динамічна, що виснажує його
фізичні та емоційні сили, в зв'язку з цим спостерігається тенденція ведення
здорового способу життя і розвитку лікувально-оздоровчої галузі в усьому
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світі. Лікувальний туризм займає особливе місце в системі загальносвітових
курортно-туристичних відносин. За показником людино – днів перебування
лікувальний туризм займає менше 1% в загальносвітовому туристичному
обороті, а в структурі доходів – більше 5%, тобто є найбільш прибутковою
галуззю туризму. У всьому світі теоретики індустрії відпочинку зайняті
пошуком самих екзотичних розваг, але найбільше цінується можливість
відновити здоров'я під час захоплюючих туристичних маршрутів.
Ринок курортно туризму дуже широкий і пов'язаний з рекреаційними
ресурсами. Оздоровчий відпочинок потрібен кожному. Навіть любителям
спортивного або пригодницького туризму хоча б раз на кілька років необхідний
оздоровчий відпочинок або необхідно супроводити на такий відпочинок своїх
рідних, близьких або друзів.
Україну традиційно відносять до однієї з найбагатших лікувально
оздоровчими ресурсами країн світу. На території України є запаси всіх типів
мінеральних вод, видів лікувальних грязей.
Ефективно організований курортний бізнес робить позитивний вплив на
зміцнення здоров'я населення, зростання його культурної та загальної
освіченості, зростання взаєморозуміння між людьми та інше.
Вивченням

ринку

курортних

готелей

зайнялися

такі

автори,

як

Брайан Р. А., Веттнев А. М., Винокуров Б. Л., Волков Ю. Ф., Журавльова Л. Б.,
Пірян. А., Уокер Дж. Р., Чудновський А. Д., Яковенко Г. В. та інші.
Метою статті є огляд світових та вітчизняних курортних готелів,
особливості їх функціонування.
У більшості країн готель відіграє важливу роль, надаючи можливості для
проведення ділових зустрічей, нарад та конференцій, а також для відпочинку і
розваг. Готелі вносять внесок у загальний обсяг виробництва товарів і послуг,
який складає матеріальний добробут нації і суспільства.
Курортні готелі спеціалізуються на прийомі й обслуговуванні туристів,
котрі прибули з метою відпочинку, оздоровлення на тривалий період. Ці готелі
типові для курортних центрів різного профілю функціонування. Сам профіль
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курорту переважно визначає обсяг, типи послуг, режим діяльності. У режимі
діяльності готелі вирізняються з-поміж інших типів чітко вираженою
сезонністю: готелі морських курортів мають високу заповнюваність упродовж
літніх місяців, гірські – центри зимових видів спорту взимку, лише готелі у
бальнеологічних курортах з ефектом лікування функціонують цілорічно.
Специфікою діяльності курортних готелів полягає в тому, що основною їх
метою є обслуговування людей, які прагнуть до відпочинку і відновлення
здоров'я. Тому найпопулярніші місця розміщення курортів – пляжі, гори, озера,
а також території, що надають природні можливості для відпочинку, лікування
в природних кліматичних і природних умовах, а також занять спортом. Крім
того, в таких готелях передбачаються приміщення лікувально-оздоровчого
призначення в відповідно до основного профілю курорту, можлива також
організація дієтхарчування.
Курортні готелі також можуть бути розташовані в містах, це так звані
«міські курорти». Завдяки тому факту, що слово «курорт» має на увазі умови
для відновлення здоров'я, міські готелі стали створювати на дахах своїх
будівель центри по зміцненню здоров'я зі спортивними тренажерами,
доріжками для бігу, басейнами і гідромасажем. В цей же час інші готелі стали
створювати спільні підприємства з розташованими поблизу тенісними і
плавальними спортивними клубами [1].
Курортні готелі
обслуговування

(зали

мають

цілий

ряд

приміщень

багатофункціонального

культурно-масового

призначення,

холи

для

відпочинку, бібліотеки, більярдні, приміщення для ігор та ін.), іноді
приміщення для відпочинку та ігор дітей, а також приміщення і споруди
спортивного призначення (басейни, спортзали, спортмайданчики та інше).
Курортні готелі мають певну орієнтацію в обслуговуванні своїх гостей на
відміну від інших видів готельних підприємств. Багато керівників курортних
готелів ясно собі уявляють значення особистих відносин персоналу з
відпочиваючими як фактору, що відрізняє курортний готель від звичайного
готелю. Гість готелю ділового призначення розглядає її як тимчасову штаб129

квартиру, в той час як гість курортного готелю використовує її в цілях
відпочинку і розваг і вимагає до себе більшої уваги і високого рівня
обслуговування.
Цінова політика курортних готелів зазвичай залежить від сезону – у пік
сезону вартість обслуговування найвища.
В умовах сьогодення виникла тенденція створення курортних готелів
класу

«SPA-resort».

Комерційний

успіх

таких

засобів

розміщення

забезпечується за допомогою системи «усе враховано». У основний список
увійшли в загальній складності 100 готелів, 25 з яких були визнані кращими в
світі. Курортні готелі з системою «все включено» - це відмінна пропозиція для
мандрівників, які хочуть заплатити один раз і більше ні про що не турбуватися
на відпочинку. Однією з головних сервісних служб вважається спеціально
обладнаний SPA-центр, який повинен мати басейн із мінеральною або
морською водою, ванни з гідромасажним устаткуванням, сауну або лазню.
Основними проблемами функціонування курортних готелів вважаються
наступні:
− сезонність попиту, що значною мірою позначається на їх завантаженні;
− наймання і збереження постійного складу кваліфікованого персоналу;
−

забезпечення збереження і підтримки будівель та устаткування в

належному стані в несезонний період [2].
Курортні

готелі

є

у

складі

готельного

господарства

будь-якого

макрорегіону світу. Відомості про розповсюдження курортних готелів по
окремих країнах світу містяться в табл. 1.
Лідером за кількістю курортних готелів (згідно з інформацією, отриманою
з Інтернет-порталу Booking.com [6]) вважається Таїланд, в якому розташовано
щонайменше 2826 закладів курортного призначення. Перше місце за
показником «Питома вага курортних готелів у структурі засобів розміщення»
належить Єгипту – 34,2%.
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Таблиця 1 – Відомості про засоби розміщення курортного призначення
по окремих країнах та макрорегіонах світу
Країни

Загальна
кількість засобів
розміщення, од.

З них –
курортні
готелі, од.

Частка курортних
готелів у структурі
засобів розміщення,
%

Італія

1101110

320

0,3

Франція

58604

138

0,2

Іспанія

50059

283

0,6

Туреччина

12916

468

3,7

Україна

4544

70

1,6

США

78700

1689

2,1

Канада

9518

249

2,3

Таїланд

14787

2826

19,1

Індонезія

10150

460

4,5

Філіппіни

2737

525

19,1

Мальдіви

504

114

22,6

ОАЕ

1264

90

7,1

Єгипет

1135

389

34,2

ПАР

8451

122

1,5

Марокко

4129

17

0,4

Тунік

467

24

5,1

Макрорегіони

Європа

Америка

АзіатськоТихоокеанський
регіон

Близький Схід

Африка

В макрорегіоні «Європа» найбільша кількість курортних готелів (468 од.)
знаходиться в Туреччині, яка за методологією UNWTO належить до субрегіону
«Південна Європа».
Безумовним лідером в макрорегіоні «Америка» є США, де налічується
1689 курортних готелів, що, однак, становить лише 2,1% від їх загальної
кількості.

Дана

обставина

пояснюється

дуже

великої

потужністю

та

розгалуженістю готельної бази цієї країни.
В АТР частка засобів розміщення курортного призначення в готельному
фонді є значно більшою в порівнянні з іншими макрорегіонами світу. Так,
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наприклад, в Таїланді та Філіппінах практично кожен п’ятий готель
позиціонується як курортний, а на Мальдівських островах – кожен четвертий.
Серед країн Близького Сходу найбільш розвинутим в організації діяльності
курортних готелів вважається Єгипет (389 од.), в якому кожен третій готель
пропонує послуги відпочинку та оздоровлення в межах курортних територій.
В макрорегіоні «Африка» найбільш потужна курортна база належить
Південно-Африканській Республіці – 122 од., однак це лише 1,5% від загальній
кількості засобів розміщення даної країни.
За даними порталу Booking.com, в Україні налічується 70 закладів
розміщення курортного призначення, до складу яких входять як саме курортні
готелі, так й санаторії, бази та будинки відпочинку, пансіонати та
профілакторії.
Найбільша кількість курортних закладів, представлених на Booking.com,
розташовано в Трускавці та Буковелі.
Сумарний

номерний

фонд

70

курортних

закладів

України,

що

розглядаються, дорівнює 5114 од., тобто середня ємкість у розрахунку на одно
підприємство становить 73 номери.
Негативною тенденцією, що простежується є зменшення загальної
кількості курортних готелей, що спричинено як соціально-політичними
проблемами (анексією АР Крим, бойовими діями в зоні проведення АТО), так й
виробничо-господарськими (виводом із експлуатації окремих об’єктів через
погіршення фінансово-економічного стану).
Загальна інфраструктура курортних готелів включає:
 щонайменше один заклад ресторанного господарства (ресторан, кафе,
їдальня, буфет тощо) у кожному курортному засобі розміщення;
 тридцять три SPA-центри;
 двадцять вісім фітнес-центрів;
 сорок чотири басейни відкритого типу;
 двадцять чотири басейни критого типу;
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 сорок сім саун або лазень;
 п’ятдесят один дитячий майданчик [складено за 6].
Варто звернути увагу, що не всі засоби розміщення, які аналізуються,
мають повний комплекс послуг, необхідних для врахування їх курортними
закладами. Крім того, 6 із 70 закладів взагалі не створили жодного курортнооздоровчого підрозділу в структурі підприємств.
Розподіл курортних готелів за рівнями обслуговування дозволяє зробити
висновок, що більшість закладів є некатегорійними (49 од.). Категорію 5 зірок
отримали 7 готелів, 4 зірки – 6 готелів, 3 зірки – 7 готелів, 2 зірки – 1 готель, 1
зірка – 0 [підраховано за 6, 7].
В цілому, середній рейтинг курортних готелів України по Booking.com
складає приблизно 8 балів із 10 можливих. Більш детальний аналіз оцінок за
якість обслуговування в закладах курортного типу визначено у такий спосіб:
 - від 5,0 до 5,9 балів отримав 1 готель;
 - від 6,0 до 6,9 балів – 8 готелів;
 - від 7,0 до 7,9 балів – 20 готелів;
 - від 8,0 до 8,9 балів – 31 готель;
 - від 9,0 до 10,0 балів – 10 готелів [складено за 6].
За інформацією Booking.com найбільш розвинутими курортними готелями
України визначено такі:
− «Mirotel Resort&Spa» 5* (Трускавець, Львівська обл.) – рейтингова
оцінка 9,1 бали по 273 відгуках; крім усіх перелічених у табл. 2 сервісів має
умови для міні-гольфа, тенісу, пропонує різні види харчування, включаючи
дитяче та дієтичне, а також відвідування цілющого джерела «Нафтуся»;
− «Radisson Blu Resort Bukovel» 5* (Буковель, Івано-Франківська обл.) –
9,1 бали по 561 відгуках; додатково пропонує послуги активного відпочинку:
катання на лижах, риболовлю, прокат велосипедів, верхову їзду, а також
спеціальні види харчування, догляд за дітьми;

133

− «Lileya Hotel» (с. Поляна, Закарпатська обл.) – 9,3 бали; унікальність
цього курортного готелю полягає в його розташуванні на території санаторію
«Сонячне Закарпаття» та у можливості користування лікувально-оздоровчою
базою цієї установи; туристичне агентство при готелі пропонує різноманітні
екскурсії, включаючи відвідування Угорщини (Будапешт).
Варто зазначити, що на території України існує набагато більше
курортних закладів, однак через яскраво виражену сезонність функціонування
та обмежений час експлуатації протягом року їх володарі не вважають за
необхідне реєструватися на Booking.com. Отримати повну об’єктивну
інформацію про стан розвитку курортних засобів розміщення також не
представляється можливим, тому що звіти про готельну базу України не
відповідають дійсності, що підтверджується відомостями, опублікованими у
статистичних щорічниках країни [1].
Таким чином, у порівнянні зі світовими лідерами з розвитку готельного
господарства, Україна має невелику кількість засобів розміщення, зокрема
курортного типу. Однак проведений аналіз свідчить про наявність певної
матеріально-технічної бази для організації туризму з метою «рекреація,
дозвілля, відпочинок», яка може бути розширена за умови активізації
підприємницької діяльності в курортних зонах України. Крім того, для
збільшення

загальної

ємкості

курортних

готелів

та

підвищення

їх

конкурентоспроможності необхідно розробити комплекс заходів із державної
підтримки цієї галузі, зокрема створити та впровадити цільові програми
розвитку курортної сфери з урахуванням світового досвіду.
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Гуцол П.О.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІННОВАЦІЇ В СЕРВІСНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ ГОСТЕЙ ГОТЕЛЮ
Стаття присвячена опису та оцінці інновацій, що з'явилися на ринку і
заслуговують на увагу для впровадження на готельних підприємствах.
Зростаючий інтерес комерційних структур до розробки, впровадження
інновацій та інноваційних технології, а також проблемам підвищення якості
послуг

на

готельних

підприємствах

та

зручності

гостей,

способом

застосування інновації.
Ключові слова: інновація, інноваційні технології, готель.
Сьогодні прогрес не стоїть на місці. З кожним днем з'являється все більше
і більше технічних новинок, і розробок в абсолютно всіх сферах нашого життя.
Будь-яке сучасне підприємство просто зобов'язане «йти в ногу з часом», інакше
воно просто не буде конкурентоспроможним. І готельні підприємства не є
винятком у цьому питанні.
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Технології в області гостинності розвиваються настільки ж швидко, як і
вся галузь в цілому. Це пов'язано з тим, що перед готельєрами стоїть головна
мета будь-якого підприємства – отримання прибутку, а здійснити цю задачу без
інноваційних рішень нереально. Використання сучасних технологій дозволяє
готельєрам робити свою роботу більш ефективною, скорочувати витрати і
підвищувати комфортність проживання. У цьому сенсі розробка інновацій
перетворилася на стратегічну зброю готельних ланцюгів і незалежних готелів.
Боротьба за кожного споживача вимагає від готелів модернізації, як в
технологіях, так і в свідомості. Впровадження інновацій в роботу готелю має
відбуватися не тільки на технологічному рівні. Удосконалення та оновлення
має стосуватися абсолютно всіх сторін функціонування готелю, починаючи від
наданого сервісу і закінчуючи організаційно-управлінською структурою
готелю. При тому, що часто інновація може не носити характер матеріальних
витрат, вона виявляється більш вигідною для підприємства. Йдеться про
модифікацію процесів і методів роботи персоналу. Висококласний сервіс
завжди буде перевагою на будь-якому готельному підприємстві, будь то бутікготель 5* або маленький заміський пансіонат.
Процес модернізації в готельному бізнесі з кожним днем набирає темп.
Зростаюча конкуренція змушує готельєрів шукати нові рішення в підвищенні
привабливості готельного підприємства і в цьому питанні різні технічні
новинки служать хорошим помічником. Тому слід приділяти особливу увагу
розробці програм з впровадження інновацій в роботу підприємства.
Дослідженням

теоретичних

та

практичних

проблем

впровадження

інноваційних технологій у готельному сервісі займалися низка українських
вчених, зокрема А. Андрощук, М. Мальська, В. Русаська, С. Скибинський та ін.
Серед зарубіжних вчених можна відмітити О. Балашова, М. Вудроу, Г. Клікета,
Р. Розенберга, Б. Сміта, А. Майлера та інші. Утім, особливості інноваційного
розвитку готельних підприємств сьогодні ще недостатньо дослідженні.
Мета статті – розкрити основні інноваційні підходи в розвитку готельного
господарства світу й України на сучасному етапі.
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Готельна індустрія являє собою галузь із зростаючим рівнем конкуренції
на ринку готельних послуг. Незважаючи на те, що готельний бізнес в Україні
все ще перебуває на початку шляху вдосконалення, а попит на готельні послуги
залишається незадоволеним в повній мірі, підприємства індустрії гостинності
стикаються з необхідністю боротися за клієнта.
Відповідно до динамічно мінливих умов діяльності будь-яке готельне
підприємство як повноцінний учасник ринку змушений змінюватися, стаючи
ініціатором внутрішньоорганізаційних інноваційних процесів. Природно, що
дані процеси повинні протікати стихійно їх необхідно здійснювати системно в
рамках розробленої інноваційної стратегії, яка є частиною загальної стратегії
підприємства.
Інноваційна

активність,

спровокована

бурхливим

розвитком

нових

технологій, змінює не тільки звичний розклад сил у сфері послуг, а й сам вектор
її еволюція. Ключовий тренд полягає в розмиванні меж між промисловим
виробництвом і сферою послуг: у багатьох випадках для споживача основну
цінність представляє не продукт, а пов'язані з ним послуги.
Інноваційна діяльність готелів найчастіше зосереджена в двох послугових
сферах:
−

забезпечення матеріально-технічних умов для постачання послуг

клієнтам;
−

розширення асортименту супутніх і, що ще більш важливо,

додаткових послуг.
Сигналом, що спонукає готель до інновацій, повинні служити наступні
передумови:
■ виявляється нове завдання або ситуація, вирішення якої має попит з боку
ринку;
■ існує потенційна можливість вирішення даної проблеми на самому
підприємстві.
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На ринку готельних послуг можна зустріти вельми несподівані технології
та інновації, багато з яких не вимагають впровадження високих технологій, але
при цьому обов'язково запам'ятаються гостю.
Перелік інноваційних технології в сервісному обслуговуванні сьогодення:
1. Система «Віртуальний консьєрж». Даним видом сервісу гості можуть
користуватися за допомогою телефонного додатку, web-сайту, екрану телевізора
в номерах або дисплеїв різного типу і розміру, які монтуються всередину стін і
меблів, декоруються в Елементи інтер'єру, а також встановлюються у вигляді
окремо розташованих інформаційних стендів.
Розмістивши табло в доступних місцях готелю, можна без допомоги
консьєржа направити гостя в конференц-зал, ресторан, лобі бар, SPA тощо.
Управління контентом здійснюється через Web-браузер на комп'ютері або
планшеті. Intemet-стрічки оновлюються автоматично.
Функції системи «Віртуальний консьєрж»:
 передача інформації в будь-яке приміщення готелю завдяки роботі
аудіовізуальних вивісок в єдиному режимі з різними системами управління
готелем;
 демонстрація постояльцям за допомогою галерей і 3D-турів різних
сервісів готелю: типи номерів, ресторани і бари, конференц-зали тощо;
 за допомогою телевізора – «віртуального консьєржа» в номерах можна
працювати з документами, презентаціями і таблицями, а також зв'язатися з
усіма сервісами готелю;
 за

допомогою

карт

можна

прокласти

маршрут

постояльця

зі

святкуванням на ньому пам'яток, закладів ресторанного господарства з певним
типом кухні, оцінити рівень завантаження міських доріг перед поїздкою;
 демонстрація каталогу пропозицій готелю, меню ресторанів.
2. Телефон замість ключів. Традиційні ключі вже давно майже не
зустрічаються в готелях, їх замінили пластикові карти. Тепер же готелі пішли
ще далі і пропонують гостям відкривати номери за допомогою додатків для
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телефону. Потрапити в номер за допомогою програми можна в 160 готелях
групи в 30 країнах.
Можливо, скоро вийде обходитися і зовсім без ключів, а номери будуть
впізнавати гостей в обличчя. Таку технологію тестують в Китаї. Враховуючи,
що смартфони вже навчилися розпізнавати обличчя господарів, розвиток такої
технології здається логічним для готелів. Але поки подібне можна зустріти
тільки в готелі FlyZoo в Ханчжоу, який належить технологічному гігантові
Alibaba.
3. «Прийняття на роботу» консьєрж-роботів в готелях. Відвідувачів готелю
обслуговують не звичайні дворецькі, а роботи (або, як їх тут називають, Yobot).
Вони розміщують багаж клієнтів в спеціальних камерах, прибирають номери.
Самі

кімнати

для

постояльців

відрізняються

неймовірно

хорошою

шумоізоляцією, можливістю пересувати ліжко в будь-якому напрямку і
вбудованою системою «Розумний будинок».
Роботів-дворецьких можна запрограмувати на свій смак, наділити їх
спеціальними навичками, завантажити в їх пам'ять максимум інформації про
послуги готелю, визначні пам'ятки міста і т.д. роботи-дворецькі вміють
говорити на багатьох мовах і значно полегшують процес комунікації з гостями
готелю. Роботи-дворецькі без проблем переміщаються по готелю і всіляко
допомагають гостям.
4. Коворкінги. Традиційний образ готелю – просторе лобі з великою
стійкою реєстрації. Але скоро це може залишитися в минулому. Готелі
починають трансформувати холи, наприклад, в коворкінги. З одного боку, це
відповідає змінним запитам гостей, а з іншого – допомагає готелям економічно
ефективніше використовувати простір. Вражаюче лобі додає бренду статус, але
містити його може бути накладно.
Довгі масивні загальні столи при вході в готель Ace в Нью-Йорку зайняті
людьми з ноутбуками. До персоналу готелю вони не мають ніякого відношення.
Це дизайнери, стартапери, фрілансери, вчені, директори рекламних агентств,
адвокати та інші фахівці. Одні працюють тут постійно, інші приходять іноді,
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щоб змінити офісну обстановку. Ace став модним місцем для ділових зустрічей,
тут навіть проводять співбесіди. Засновники готелю кажуть, що саме до такої
атмосфери вони і прагнули. Крім того, мешканці коворкінгу не тільки роблять
готель модним у творчому середовищі, але і приносять додатковий дохід.
Сендвічі в місцевих кафе не залежуються на прилавках, і кава ллється рікою.
5. Пет-френдл. Сучасні мандрівники сильніше прив'язуються до своїх
вихованців і не хочуть розлучатися з ними навіть на час відпустки. Це означає,
що незабаром більше готелів будуть переходити в режим пет-френдлі.
У

Milestone

Hotel

в

Лондоні

є

спеціальна

посада-пет-консьєрж.

Співробітник готує номер до прибуття гостей, влаштовує відповідне за
розміром місце для тварини. Крім того, в готелі є спеціальне меню для
вихованців. Замовлення в номер можна робити цілодобово.
6. Тhe Wit. У кімнатах цього готелю кондиціонери самі знають, яка
температура підійде вам найкраще. Вони зчитують дані з термометра на вулиці,
аналізують поведінку постояльця і в залежності від цього змінюють
температуру в кімнаті. Також відвідувач за допомогою смартфона може сам
вказати частоту і час прибирання свого номера – для цього є спеціальний
додаток. В громадських просторах готелю система автоматично підбирає
звукове супровід: вранці в лобі і в коридорах готелю «щебечуть птахи», а
ввечері – «співають цвіркуни».
7. Сканування відбитку пальців для розрахунку. При заселенні у
постояльця тут проводять процедуру біометричного сканування відбитків
пальців. Після цього клієнт може просто залишити гаманець в номері і забути
про до моменту виселення. За всі послуги, їжу та напої можна розраховуватися
без готівки і кредитної картки – просто прикладаючи пальці до сенсорам.
8. «Розумні» дзеркала як джерело отримання інформації не виходячи з
номера. Деякі готелі Starwood мають смарт-дзеркала в номерах, які в реальному
часі пропонують гостям доступ до даних про погоду, новини та спорт. Також
можна налаштувати відображення акаунтів гостя в соціальних медіа. Для
отримання даних гостю досить доторкнутися до поверхні дзеркала.
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9. Автоматична ідентифікація гостей в готелі. Японські готелі Universal
Studios стали впроваджувати технологію NeoFace Watch для автоматичного
сканування і розпізнавання осіб гостей з метою ідентифікації відвідувачів.
Завдяки камерам, встановленим в різних приміщеннях готелю, технологія
NeoFace Watch протягом секунди (або навіть менше) розпізнає обличчя гостей,
дає можливість перевірити інформацію про них, ідентифікувати гостейзнаменитостей, а також небажаних і небезпечних відвідувачів, моментально
сповіщаючи про них персонал готелю. Такий підхід важливий з точки зору
дотримання безпеки в готелі, а також надання індивідуального підходу до
гостей, в тому числі лояльним гостям. Відображувана інформація береться з
бази даних.
10. 3D-шопінг стане звичайним явищем у повсякденному житті гостей.
Гості готелів перестануть переживати з приводу забутих вдома речей. 3dпринтери зможуть роздруковувати одяг, туалетні приналежності і навіть
комп'ютери в режимі реального часу. Гостям залишиться просто вибрати з 3Dмагазину вподобані їм товари і моментально отримувати їх після роздруківки на
3D-принтерах в готелях.
11. Зміна дизайну готелю та інтер'єру номерів в режимі реального часу.
Залежно від побажань гостя, готельні номери можуть переживати справжнє
перетворення, причому процес зміни дизайну номерів проходить в режимі
реального часу. Завдяки сучасним технологіям гості можуть змінювати на свій
смак освітлення в номері, дизайн приміщень і навіть меблі за лічені секунди.
12. Трансфер гостей з аэропорту буде проводитися роботами, які заменят
звичайнних водіїв. Будуть використовуватися високошвидкісні повітряні
транспортні засоби, гості готелів забудуть що таке пробки.
13. Готелі стануть пропонувати послугу «Дизайн снів». За допомогою
нейротехнологій гості готелів знайдуть можливість програмування своїх снів.
Імовірно, гостям готелів буде запропоновано меню снів, з якого вони зможуть
вибрати вподобане сновидіння.
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14. Система управління back-office спрощує і підвищує ефективність
роботи персоналу готелю, скорочує число помилок і дозволяє поліпшити якість
обслуговування постояльців. Кишеньковий комп'ютер кожного співробітника
від покоївки до інженера налаштований на бездротову систему передачі
інформації з центрального комп'ютера, що дозволяє персоналу мати доступ
даним: скільки товарів є на складі, які номери вимагають прибирання, що
потребує ремонту, а також враховувати особливі побажання гостя.
15. Інноваційні ліжка. Це, напевно, найбільш цікава для потенційних
споживачів готельних послуг Інновація. Somnus-Neu – сама високотехнологічна
ліжко в світі. Це не тільки місце для сну, а повноцінне робоче місце з безліччю
додаткових функція.
З-під ліжка виходить м'яке джерело світла, що складається з трьох окремих
зон освітлення, який створюється за допомогою високоефективних і повністю
програмованих світлодіодних ламп з 16 мільйонами можливих комбінацій
кольорів. Таким чином, кожен може підібрати свій власний унікальний відтінок
як освітлення, так і підсвічування для читання [3].
Динаміки аудіосистеми зафіксовані в 5 різних точках, завдяки чому в
просторі створюється об'ємне звучання, яке в буквальному сенсі повністю вас
оточувати. Також система дозволяє підключати особистий MP3-плеєр і
завантажувати або програвати улюблену музику [3].
16. «Інтелектуальні» будівлі. Розвиток сучасних технологій призводить до
появи рішень, які можна назвати проривом у майбутнє. Однією з таких
концепцій є «інтелектуальне» будівля (1в-Intellectual Building). Основою
концепції «інтелектуальної» будівлі, яка повинна максимально відповідати
потребам користувачів і власників сучасної будівлі.
У загальному випадку до складу комплексу «інтелектуального» будівлі
повинні входити наступні підсистеми: безпеки (з контролем доступу і
спостереженням);
мікроклімат;

пожежогасіння;

перегляду

зв'язки;

освітлення;

передач (радіо, домашній
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енергопостачання;

кінотеатр, ефірне

і

супутникове телебачення); забезпечення (водою, газом і т. д.); структурована
кабельна підсистема (СКС).
Яскравим прикладом є проект готелю в Дубаї «Гідрополіс». Hydropolis
комплекс планується побудувати на глибині 20 метрів (66 футів), причому
частина споруди піднесеться над водою. Вся Підводна конструкція буде
нагадувати величезну медузу, в «череві» якої розташують 220 апартаментів
класу «люкс». Через величезні вікна постояльці зможуть спостерігати
дивовижний підводний світ, причому такі «вітрини» передбачається розмістити
не тільки в спальнях, але і ванних кімнатах. Площа підводного комплексу
складе 75000 кв. м. постояльців до місця відпочинку планують на
високошвидкісному безшумному поїзді по підводному тунелю, протяжністю
515 метрів, з наземної станції, розташованої на березі [5].
Окрім вражаючого архітектурного дизайну та підводної локалізації,
споруда стане одним з найбільш високотехнологічних готелів світу. Кожна
кімната буде оснащена регульованою панеллю управління для зміни
налаштувань освітлення, форми, звуків і навіть запахів [5].
Прозорі куполи, розташовані

над

поверхнею

води, вночі

будуть

висвітлюватися величезними кольоровими прожекторами, а вдень штучні
хмари, генеруються спеціальним механізмом, захистять гостей готелю
«Гідрополіс» від палючих променів сонця [5].
Найбільш вражаючою в цьому проекті є система безпеки. Підводна
частина розділена на відсіки, які при пожежі або затопленні перекриються
герметичними перегородками. На випадок атаки терористів весь комплекс буде
обладнаний системою протиракетної оборони [5].
Сутність інноваційної політики готельного підприємства розглядається як
сукупність принципів та заходів, спрямованих на вдосконалення основних
процесів надання послуг із метою реалізації інноваційної стратегії.
В епоху ринкових відносин, глобалізації, інтернету, інтернаціоналізації та
розширення горизонтів чітко простежується безперервна боротьба за клієнтів,
наслідком якої стає створення нових готельних продуктів та послуг,
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впровадження раніше невідомих інноваційних проектів та ідей, відкриття більш
ефективних методів організації діяльності.
Інновації набувають статусу головного чинника стратегічного розвитку
компаній. Суб‘єкти господарювання, які неефективно використовують свій
інноваційний потенціал, з часом поступаються місцем на ринку більш активним
та інноваційним організаціям. Останні, впроваджуючи новації, формують
можливості для зниження витрат виробництва, отримання додаткового
прибутку, посилення конкурентних переваг, отримують шанси для збереження
або

збільшення

своєї

частки

ринку. Досягти

вагомих

результатів

у

конкурентній боротьбі можливо внаслідок впровадження ефективної політики
готельного підприємства за умови його інноваційного розвитку, що передбачає
розширення

асортименту

послуг,

підвищення

якості

обслуговування,

застосування провідних інноваційних технологій та використання новітніх
методів управління готелем.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ М’ЯСОПЕРЕРОБНОЇ
ГАЛУЗІ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В КУЛІНАРІЇ
У статті аргументовано напрями впровадження інновацій на підприємствах
м’ясопереробної галузі в умовах посилення конкуренції. В роботі зазначено, що
для підприємств вітчизняної промисловості характерні два види інноваційної
діяльності, а саме технологічні та промислові. У дослідженні запропоновані
пріоритетні напрями інноваційної діяльності підприємств м’ясопереробної
галузі, такі як вдосконалення наявних технологій, диверсифікація виробничої
діяльності, диверсифікація інвестиційної діяльності.
Ключові слова: інновації, м’ясопереробна галузь, управління, інноваційна
діяльність, підприємства м’ясопереробної галузі, виробництво, імпорт,
експорт.
Серед основних напрямків розвитку світової економіки у ХХI столітті
відокремлюють зростаючу роль науково-технічного прогресу у забезпеченні
конкурентоспроможності національних економік, тому прискорений розвиток
науково-технічної та інноваційної сфер діяльності набуває стратегічного
значення. Формування інноваційної економіки в Україні та адаптація
м’ясопереробних

підприємств

до

динамічних

економічних

умов

господарювання потребують перегляду традиційних підходів до вивчення
закономірностей інноваційного розвитку. Об’єктивні закони конкуренції
вимагають підвищення якості стратегічних рішень господарюючих суб’єктів на
ранніх стадіях інноваційного процесу заради багатократної економії ресурсів на
етапах його реалізації. В літературі не існує єдиного погляду на обґрунтування
методичних

підходів

до

ресурсного

інтелектуального продукту (новації).
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забезпечення

процесу

створення

Останні десятиріччя питання створення новацій та впровадження їх у
виробництво, перехід підприємств на шлях інноваційного економічного
зростання стали предметом особливої уваги як зарубіжних, так і вітчизняних
економістів. Різні аспекти вивчення інноваційних процесів відображалися у
дослідженнях багатьох зарубіжних вчених, а саме в роботах В. Аньшіна,
С. Глазьєва, П. Друкера, Є. Менсфілда, Б. Санта, Д. Сахала, Р. Фатхутдінова,
А. Шлєнова, І. Шмуклера, Й. Шумпетера, Ю. Яковця. Вагомий внесок у
дослідження загальнотеоретичних питань щодо інноваційного процесу зробили
такі вітчизняні вчені, як В. Гальчинський, С. Ілляшенко, Н. Краснокутська,
О. Савчук, В. Семиноженко, Н. Чухрай. Особливості розвитку інноваційних
процесів в агрокомплексі України досліджували такі вітчизняні вчені, як
С. Гуткевич, О. Дацій, А. Заїнчковський, Д. Крисанов. Вони сформулювали
базові концептуальні положення теорії інноватики, механізму інноваційних
процесів, а також визначили їх роль у діяльності суб’єктів господарювання.
Інновація – це нове явище, новаторство або будь-яка зміна, яка вноситься
суб’єктом господарювання у власну діяльність із метою підвищення своєї
конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках [1].
Інноваційна

активність

та

інноваційна

діяльність

промислових

підприємств вже давно є об’єктом статистичних спостережень та статистичного
аналізу на рівні держави, здійснення яких вимагає від підприємств ведення
статистичного обліку та складання статистичної звітності. Проте фахівці
вважають, що статистичні показники щодо інновацій, які наводяться у
звітності, не дають змогу зробити остаточного висновку про ефективність
інноваційної діяльності, її вплив на розвиток як окремого підприємства, так і
певної галузі та економіки в загалом [2].
Теперішній стан підприємств м’ясопереробної галузі України свідчить про
те, що вони працюють в умовах обмежених ресурсів; невирішених соціальнотрудових проблем (високий рівень ручної праці, важкі та шкідливі умови
роботи); нормування праці

та

обліку

витрат;

низького

рівня якості

менеджменту, організації виробництва, зниження купівельної спроможності
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населення під час формування високих цін на м’ясопродукти; низької
конкурентоспроможності більшості підприємств галузі на внутрішньому та
зовнішньому ринках. У зв’язку з цим необхідно розвивати інноваційну
діяльність для підприємств цієї галузі. В м’ясопереробній галузі інноваційна
діяльність здійснюється в таких напрямах:
по-перше, забезпечення високої якості м’ясної продукції, яка залежить від
рівня технологій, якості сировини та обладнання, які використовуються у
процесі виробництва;
по-друге, поширення нової політики у виробництві продуктів харчування –
це створення геронтологічно цінних продуктів. Геронтологічно цінні продукти
– це не тільки високоякісні продукти харчування, виготовлені з найкращої
сировини за сучасними технологіями, але й ті, що сприяють подовженню
молодості, працездатного віку людини і, як наслідок, подовженню життя;
по-третє, щоб знизити витрати на виробництво і реалізацію, впроваджено
ресурсо- та енергозберігаючі технології в яких вказано, що потрібно
раціонально

використовувати

сировину

й

енергоресурси.

Повинна

здійснюватись побудова технологічних схем з переробки сировини та
виробництва продукції на основі гнучких режимів роботи дільниць, що дасть
змогу покращити якість продукції, зменшити природні втрати та трудомісткість
виробництва продукції, а також подати продукцію споживачу у необхідний для
нього час [3]. Досягнення високої конкурентоспроможності м’ясопереробних
підприємств України в цих умовах можливо насамперед шляхом:
– використання у виробництві як традиційної, так і нетрадиційної
сировини;
– збільшення частки м’яса птиці у виробництві ковбас;
– раціональності використання сировини тваринного походження;
– .розробки та впровадження у виробництво нових технологій.
Значну увагу підприємства приділяють вивченню нових технологій та їх
впровадженню, при цьому першочерговість мають технології, які забезпечують
подовження терміну зберігання продукції. Останнім часом через велику
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конкуренцію на ринку м’ясопереробної продукції разом із класичними
технологіями підприємства використовують оригінальні власні розробки.
Наведемо

приклади

науково-технічних

розробок

та

інноваційних

технологій, які створюються українськими вченими для м’ясо-молочної галузі.
1) Виробництво стабілізаторів на основі колагеновмісної сировини. Спосіб
відноситься до м’ясопереробної промисловості, а саме до виробництва м’ясних
та

м’ясомістких

продуктів.

Це

передбачає

технологічну

підготовку

колагеновмсіної сировини субпродуктів, тобто тваринних і рослинних жирів,
харчової крові, рослинних наповнювачів, а саме борошна, концентратів,
ізолятів, а також солодів злакових і бобових культур, і призначено для
використання у виробництві ковбасних виробів, м’ясних хлібів, м’ясних
паштетів, паштетних та фаршевих консервів. В розроблених способах
використовуються раціональні способи холодної і гарячої гідратації, а також
принципи комбінування рецептурних складових, отриманням заданої текстури
стабілізаторів і комбінованих тваринно-рослинних стабілізаційних систем [4].
2) Виробництво паштетних мас для ковбасного і консервного виробництва.
Паштети м’ясні з b-каротином та з використанням солодів бобових культур –
нові вітчизняні оригінальні комбіновані м’ясо-рослинні продукти високого
ступеня подрібнення на м’ясній основі з використанням соєвого ізоляту
(концентрату), борошна солодів бобових, печінки, колагеновмісної сировини,
тобто технологічно підготовлених субпродуктів ВРХ і свиней, білкових
поліпшувачів, розчину b-каротину в олії або столової моркви [4].
3) Ковбасні вироби з використанням сумішей харчових комплексних
функціональних та смакоароматичних є новими ковбасними виробами з
високим рівнем збалансованості за показниками якості згідно з вимогами до
якості харчових продуктів та урахуванням вітчизняних рецептур, особливостей
вітчизняної сировинної бази та вимог до безпеки харчових продуктів. Завдяки
використанню

вітчизняних

оригінальних

комбінованих

функціональних

сумішей ковбаси мають високі функціональні характеристики та стабільну
якість.

Асортимент

ковбас

представлений
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вареними,

напівкопченими,

варенокопченими ковбасами, ковбасами типу салямі гарячого приготування,
міні-салямі, сосисками, сардельками та хлібами м’ясними, а також нараховує
більше 180 нових видів продукції [4].
Нині

саме

біотехнологія

дає

змогу

використовувати

потенціал

високоякісних харчових та біоактивних інгредієнтів для зростання виробництва
м’ясопродуктів, збільшення терміну зберігання та розширення асортименту
м’ясної

продукції.

Об’єднання

м’ясопереробних

підприємств

та

біотехнологічних фірм утворюють конкурентну структуру, яка в змозі
реалізувати повний інноваційний цикл, а саме від задуму до його
комерціалізації на ринку споживчих товарів. Критерієм формування таких
інтегрованих об’єднань є їх спрямованість на забезпечення можливих шляхів
спільної активізації інноваційної діяльності з метою отримання додаткового
прибутку.
Проблема активізації інноваційної діяльності на підприємствах харчової
промисловості є актуальною. Необхідно відзначити те, що стратегічним
завданням для України є необхідність наздогнати розвинені країни у
виробництві м'яса та м'ясопродуктів, насамперед з метою забезпечення
фізичної

та

економічної

доступності

даної

групи

продовольства.

Проаналізовано інноваційну діяльність підприємств м’ясопереробної галузі та
запропоновано певні напрями впровадження інновацій в умовах посилення
конкуренції та глобалізації. На данний момент для вирішення цієї проблеми
стосовно продукції м’ясної промисловості потрібно:
 установити необхідні стандарти щодо виробництва м'ясорослинних
продуктів і жорсткі санкції стосовно тих, хто випускає неякісну продукцію;
 приділити увагу щодо забезпечення вільного доступу до інформації
(маркування продукції);
 збільшити сировинну базу, насамперед, вітчизняного тваринництва за
рахунок розвитку м’ясного скотарства та свинарства;
 забезпечити зростання ролі держави щодо підвищення добробуту людей
та скорочення розриву у диференціації доходів населення;
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 підвищити відповідальність бізнесу, вчених, технологів, і політиків за
якість імпортованої м’ясної сировини та вироблених.
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У статті наведено характеристику поняття морозива. Здійснено опис
харчової цінності морозива. Розглянуто питання виготовлення морозива за
використанням певних видів сировини. Досліджено розробку технології
морозива.
Ключові слова: морозиво, харчова цінність, сировина, білки, вуглеводи,
мінерали, наноструктура, БАР.
У сучасних умовах існують важливі тенденції розвитку харчової
промисловості в Україні та країнах Європи, виробництво функціональної
продукції, націленої для профілактики та лікування різних захворювань,
підвищувати імунітет та зміцнення здоров'я, пов'язані з екологічною ситуацією
у світі. У харчуванні спостерігається дефіцит таких функціональних 37
інгредієнтів як вітаміни, каротиноїди, природні антиоксиданти, повноцінні
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білки, поліненасичені жирні кислоти, мінеральні речовини, полісахариди тощо
[1]. Великим попитом серед усього населення різних країн між харчовими
продуктами виділяють морозиво.
У багатьох наукових працях підкреслюється важливість розробки нових
біологічно цінних інгредієнтів як з природних ресурсів, так і з позитивного
терапевтичного ефекту під час організації харчування з використанням
функціональних продуктів харчування та нутрицевтики, які включають в себе
функціональні та біологічні речовини.
Удосконаленню складу і технології морозива присвячено наукові праці
багатьох вчених – S. Adapa, C. Clarke, R. T. Machаll, G. D. Goff, R. W. Hartel,
А. Dingeldein, K. A. Schmidt E., Т. П. Арсеньєвої, А. Н. Борисової,
Н. А Тихомирової, Н. В. Казакової, Ю. О. Оленєва, А. В. Творогової,
Г. Д. Шамбулової, Г. Є. Поліщук, І. І. Бартковського та ін. [2-16].
Вони довели, що хімічний склад сумішей та їх технологічні режими
переробки є основним фактором формування показників якості морозива,
обґрунтовано технологічну роль стабілізаторів та стабілізаційних систем,
особливості технології морозива з оліями та замінниками молочного жиру та
цукру, з про- пребіотиками, з білками, що структурують лід тощо.
Метою статті є визначення загальної характеристики морозива. Здійснення
аналізу дослідженнь розробки технології морозива оздоровчого характеру.
Морозиво – це смачний освіжаючий продукт з високою харчовою цінністю
та легкою засвоюваністю. Цей молочний продукт містить усі речовини молока,
зі значною кількістю вітаміну С у плодах та ягодах.
Значним

попитом

користується

морозиво

серед

споживачів.

Для

постійного розширення виробництва в нашій країні необхідно запровадити
складну механізацію та автоматизацію виробничих процесів. На даний момент
існує багато видів морозива, такі як крем-брюле і пломбір. Морозиво
вважається калорійним продуктом, адже деякі види морозива містять до 20%
жиру та до 20% вуглеводів.
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В даний час існують різні класифікації морозива. Морозиво випускають
таких видів [20]:
- Молочне, вершкове і пломбір на основі молочної суміші з вмістом
жиру 2,8-3,5%, 8-10%, 12-15%;
- Плодово-ягідне і ароматичне (без додавання молочної сировини) з
введенням в сироп есенцій, органічних і фарбувальних речовин;
- Любительські види виробляють в невеликій кількості з використанням
різних наповнювачів.
Залежно від особливостей приготування морозиво поділяють на:
-

М'яке.

Його

отримують

шляхом

перемішування

суміші

(без

загартовування);
- Загартоване. Воно поділяється на основні і любительські види;
- Домашнє.
По виду фасування морозиво буває:
- Ваговим;
- Дрібнофасованим (в брикетах, вафельних або паперових стаканчиках,
глазуроване морозиво та інше);
- Крупнофасованим (торти, кекси, в коробках і поліетиленових мішечках).
Наступна класифікація морозива [20]:
1. Морозиво в залежності від складу сировини, яку застосовують
поділяють на такі групи:
-

морозиво

на

молочній

основі:

молочне,

вершкове,

пломбір,

кисломолочне, сироваткове;
- морозиво на плодово-ягідної (овочевий) основі: плодово-ягідне, овочеве;
- морозиво на основі цукру, цукристих речовин, цукрозамінників:
ароматичне;
- морозиво на молочній та плодово-ягідної основі: щербет, сорбет;
-

молокомістке

морозиво:

молочно-рослинне,

вершково-рослинне,

рослинно-молочне, рослинно-вершкове, в тому числі щербет з рослинним
жиром;
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- морозиво, виготовлене без фрезерування: харчовий (ароматичний) лід,
фруктовий лід.
2. Морозиво залежно від нормованої масової частки жиру поділяють на:
- нежирне;
- маложирне;
- класичне (нормальної жирності);
- жирне;
- високожирне.
3. Морозиво в залежності від використання смакових інгредієнтів
поділяють на:
- види морозива з наповнювачами, внесеними у вигляді однорідної маси:
шоколадне (з додаванням какао-порошку); кавове (з додаванням витяжки кави);
з цикорієм (з додаванням витяжки кореня цикорію); крем-брюле (з додаванням
сиропу крем-брюле); яєчне (з додаванням яєць або продуктів їх переробки);
горіхове (з додаванням горіхового праліне); фруктове (з додаванням протертих
плодів і ягід);
- види морозива з добавками, внесеними в цілому вигляді, або
шматочками, або у вигляді «прошарків», «прожилок», «стрижня», «спіралі»:
морозиво з родзинками; з цукатами; з горіхами, з джемом; з м'якою карамеллю;
з фруктами; з шоколадом.
4. Морозиво в залежності від його температури і консистенції поділяють
на:
- м'яке;
- загартоване.
5. Морозиво в залежності від маси та виду фасування поділяють на:
- вагове;
- фасоване, в тому числі крупнофасоване і дрібнофасоване.
6. Морозиво залежно від способу виготовлення поділяють на:
- одношарове;
- багатошарове;
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- у харчовому покритті (з частковим харчовим покриттям), у тому числі
ескімо;
- декороване;
- вироби з морозива (тістечка, торти, рулети).
7. Кисломолочне морозиво в залежності від використовуваної сировини і
заквасок підрозділяють на йогурті, ацидофіліні, кефіру, сметани, сирне та інше.
У морозиві присутня велика кількість харчової цінності, що дає змогу
легко засвоюватись організмом людини. Молочний продукт містить молочний
жир, білки, цукор, мінерали, вітаміни А, групи В, D, Е, Р. У фруктово-ягідному
морозиві

та

морозиві

з

фруктово-ягідними

наповнювачами,

багатими

вітамінами С, міститься значна кількість цього вітаміну.
Серед відомих харчових жирів найціннішим є молочний жир. Він
багатогранний за своїм складом, має особливий смак і високу засвоюваність.
Він складається з майже 60 різних жирних кислот, включаючи безліч
незамінних.
Вуглеводи в морозиві – це сахароза і молочний цукор (лактоза). Плоди, що
містяться у морозиві, зазвичай містять прості цукри – глюкозу та фруктозу.
Вуглеводи є найважливішими джерелами енергії для людського організму [17].
Білок молочного морозива, що містить в середньому 3,6%, представлений
крім білків оболонок жирових глобул переважно казеїном, оскільки сироваткові
білки – альбумін та глобулін – згортаються під час пастеризації суміші [17].
Мінерали, які потрапляють з молочних продуктів, значно підвищують
поживну цінність морозива. Морозиво містить такі важливі мікроелементи, як
натрій, калій, фосфор, магній, залізо та багато інших [17].
Для виготовлення морозива використовують такі види сировини [18]:
- молочні продукти, цукор і цукристі продукти (патока, інвертний цукор,
глюкоза, мед та ін.);
- речовини підсолоджуючі (сорбіт, ксиліт);
- яйця і яєчна продукція;
- фрукти, овочі, плодове;
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- продукти, які переробляються: плоди, ягоди та овочі (соки, сиропи,
екстракти, повидло, джем, варення, підварки, цукати та ін.);
- смакові добавки (горіхи, шоколад, какао порошок, кава, чай, органічні
кислоти, прянощі);
- ароматичні речовини (есенції, ваніль, ванілін та ін.);
- добавки харчові;
- вітаміни і стабілізатори.
Ці види сировини утворюють певні властивості, такі як ароматизатори,
підсолоджувач морозива (прянощі), інші збільшують енергетичну цінність, які
впливають на густоту та присмак (цукрова добавка, шоколад), інші група
поліпшують біологічно активними речовинами (мед, фрукти, вітамін С).
Стабілізатори покращують структуру та консистенцію морозива. Вони можуть
набрякати і зв’язувати велику частину вільної води [18].
Це явище покращує в'язкість і компактність суміші, створюючи зручні
умови для утворення дрібних кристалів льоду. У морозива утворюється м’яка
текстура, швидкість його плавлення при вживанні знижується. В якості
стабілізаторів використовують агар, агароїд, альгінат натрію, пектин, крохмаль
картопляний звичайний і желюючий, метилцелюлоза, казеїнат натрію, борошно
пшеничне хлібопекарське та ін.
Розробку технології морозива оздоровчого призначення, досліджувала
кафедра технологій Харківського державного університету харчування і
торгівлі. Де у своїй роботі використовувала інновацію наноструктурного пюре,
із плодів, овочів і молока, апельсинів та лимонів з цедрою, гарбузів та яблук,
які мають принципово нові та досконалі властивості, а саме мають відмінність
та у декілька разів є вищим, ніж у свіжій сировині вмістом низькомолекулярних
БАР (біологічно активні речовини) у вільному стані, розмір частинок у 10 разів
менше за традиційні пюре, у декілька разів краще розчиняються у воді, та
мають потенційні імуномодулюючі властивості.
У ході дослідження було з’ясовано [19]:
155

-

за

умов

заморожування

та

низькотемпературного

подрібнення

плодоовочевої сировини, які супроводжуються процесами кріодеструкції та
механоактивації, відбувається більш повне вилучення БАР зі зв’язаного з
біополімерами стану у вільний;
- збільшення масової частки аскорбінової кислоти в пюре із цитрусових
порівняно зі свіжими цитрусовими пояснюється тим, що вони подрібнюються
разом із цедрою, яка містить, як відомо, більшу кількість аскорбінової кислоти,
ніж м’якоть;
- проведений розрахунок амінокислотного скору молочної сироватки
показав, що білок МС є повноцінним та за вмістом незамінних амінокислот
згідно з шкалою ФАО/ВОЗ перевищує ідеальний білок за всіма амінокислотами
(лізином, триптофаном, валіном, метіоніном, ізолейцином та ін.) на 13…56%;
- нові види функціонально-оздоровчого морозива мають оригінальний
смак та аромат натурального продукту і відрізняються від аналогів високим
вмістом L-аскорбінової кислоти, β-каротину.
У ХДУХТ було розроблено три види морозива: молочне 5% жирності з
додаванням 30…50% суміші пюре, парфе 15% жирності з додаванням 15…30%
суміші пюре та щербет із додаванням 75%. Масова частка L-аскорбінової
кислоти, мг у 100 г Масова частка β-каротину, мг у 100 г суміші різних пюре
[19].
Таким чином, морозиво – один з найпопулярніших видів десерту. Тому
високі споживчі якості цього товару визначають постійний попит на нього. Що
стосується технології виробництва морозива, то воно передбачає використання
жирів, як тваринних, так і рослинних, що надає морозиву більш високі смакові
якості.
Для підвищення якості та стабільності зберігання морозива необхідно
суворо дотримуватися обґрунтованих технологічних параметрів виробництва,
використовувати свіжу якісну сировину, дотримуватись умов продажу в
роздрібній мережі.
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Розроблено однією із кафедр технологій рецептури низькокалорійного
функціонального оздоровчого молочного морозива, парфе та щербету з
рекордним вмістом БАР, збагаченого наноструктурованим пюре з апельсинів та
лимонів з цедрою, яблук та гарбузів.
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛБИ ЯК ЗЕРНОВОЇ КУЛЬТУРИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
У

статті

використання

розглянуто
зерна

чинники,

полби

як

які

актуалізують

сировини

у

перспективність

борошномельно-круп’яній,

хлібопекарській і кондитерській галузях харчової промисловості.
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Здоров’я населення займає перше місце у системі життєвих цінностей
держави. З давніх часів особливе місце в харчуванні займали харчові продукти,
вироблені з зерна. Це обумовлено їх відносною дешевизною, здатністю в
певних умовах до тривалого зберігання без істотної зміни їх властивостей і
харчової цінності, високою транспортабельністю. Традиційно серед зернових
перше місце у використанні для харчових продуктів посідає пшениця, що
передусім обумовлено її хлібопекарськими та макаронними властивостями. Але
сучасні сорти пшениці характеризуються відносно низькою біологічною
цінністю, особливо вмістом біологічно активних речовин, яких у традиційних
зернових продуктах недостатньо. Сьогодні значна частина представників
харчової промисловості стратегічно орієнтовані на виробництво продуктів
харчування на основі історичного сорту плівчастої пшениці – полби.
Асортимент вітчизняних продуктів харчування на основі даної сировини
мінімальний і потребує розширення та оптимізації. Полба – це злаки, що
сьогодні вкрай рідко

вирощуються, ще сто-двісті років тому полбу

використовували досить широко, в основному для приготування каш і супів [4].
Ці злаки дуже невибагливі, не вимагають внесення хімічних добрив і
гербіцидів, інакше знижується їх врожайність, тобто обробіток таких культур
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належить до органічного землеробства, але порівняно з пшеницею набагато
менш урожайні. Полба досить холодостійка рослина. Вона культивувалася ще в
період Середньовіччя і вирощується в наш час у південній і частково середній
Європі. Головними перевагами полби є великий вміст білка, амінокислот,
вітамінів і мінеральних елементів. У клейковинному білку полби порівняно з
традиційною пшеницею більше гліадину і менше глютеніну, саме тому
клейковина, яку вони утворюють м’яка і менш пружна, але завдяки цьому
краще перетравлюється людиною. Вживання цих злаків для здоров’я та
імунітету приносить набагато більшу користь, ніж вживання виробів на основі
звичайного пшеничного борошна, їх білок вміщує набагато менше алергенних
компонентів [5].
Мета статті: проаналізувати можливості використання зерна полби як
сировини у харчовому виробництві.
Пшениця полба має багато цінних ознак. Вона відрізняється стійкістю до
посухи та краще виносить холод, ніж звичайна пшениця, менш вразлива до
ушкоджень шкідниками та хвороб. Стійка до ґрунтово-кліматичних умов.
Необхідно вказати певні негативні ознаки, характерні для полби, що свідчать
про її низьку окультуреність: ламкість колосу, яка за повної стиглості зерна
призводить до осипання і великих втрат під час збирання врожаю; плівчастість,
яка призводить до важкого обмолоту та знижує вихід зерна; дрібний колос,
котрий не здатний забезпечити високий урожай [1]. Але, за твердженнями
науковців, колос полби ламається тільки у фазі повної стиглості. Збирання в
більш ранні терміни виключає втрати. Якщо збирання полби проводиться
роздільним способом під час пожовтіння стебла і колоса (на початку воскової
стиглості), то ламкість колоса не спостерігається. На території України полбу
вирощували ще в епохи Дністровської та Трипільської культур у 5–6 тис. до
н.е. Тоді полба була головною зерновою культурою. До 60-х років XX століття
полбу вирощували в гірських регіонах Карпат та їх передгір’ях, також її було
завезено переселенцями з Лемківщини в інші області України. Потрібно
зазначити, що інтерес до цієї незаслужено забутої злакової культури у світі
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зростає. Це зумовлено її харчовою цінністю. За даними проведених науковцями
досліджень полба,

в порівнянні із звичайною пшеницею, характеризується

підвищеним вмістом білків, ненасичених жирних кислот, клітковини, вітамінів
групи В, заліза. Полба може бути відмінною сировиною для отримання
борошна та круп високої якості, що особливо важливо в умовах дисбалансу
раціонів харчування окремих груп населення. Потрібно відзначити, що, на
думку дослідників, всі корисні речовини, які містяться в полбі, у зв’язку з
високою розчинністю легше і швидше засвоюються організмом людини, ніж
біохімічні компоненти зерна пшениці. Полба при виготовленні з неї борошна,
повністю зберігає свою харчову цінність [2]. Таким чином, регулярне вживання
в їжу продуктів, виготовлених із зерна полби, сприяє, поліпшенню роботи
серцево-судинної, травної та репродуктивної систем, знижує ризик розвитку
анемії, інфекційних та онкологічних захворювань, а також зміцненню
імунітету.
Науковці

ведуть

активні

пошуки

можливостей

найдоцільнішого

застосування полби. Вчені І. Ю. Астахов, І. А. Баженова, І. В. Сирохман [3, 4,
7], які досліджували технологічні властивості полб’яного борошна, дійшли до
висновку, що борошно з полби містить більше клейковини, ніж пшеничне, але
за якістю її можна охарактеризувати як слабку. Клейковина полби непружна,
малоеластична та темніє на повітрі. Таким чином не вдасться використовувати
борошно з полби у хлібовиробництві повноцінно, але доцільно застосовувати
його як добавку до пшеничного або житнього борошна з метою підвищення
харчової цінності хліба, та у кондитерському виробництві для виготовлення
пісочного та інших видів тіста.
Деякі дослідження було присвячено розробленню науково обґрунтованих
рецептур і технологічних параметрів приготування хліба та хлібобулочних
виробів, кондитерських виробів із полб’яного борошна. Літературні дані про
високу харчову цінність, позитивні показники якості борошна з полби, тіста та
виробів з нього підтверджують можливість і доцільність використання цієї
зернової культури в технологіях хлібобулочних і борошняних кондитерських
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виробів з метою

поліпшення функціонально-технологічних властивостей

борошна з низькими якісними показниками та розширення асортименту
продукції.
Результати досліджень науковців дають підстави стверджувати, що
найбільш перспективним є використання зерна полби у виробництві круп і
круп’яних продуктів. Круп’яні продукти мають постійний попит серед
населення завдяки своїй доступній ціні, легкості в приготуванні та біологічній
цінності. Харчова цінність крупи залежить від виду культури, з якого одержано
продукт,

підготовчих

операцій,

проведених

із

зерном

(лущення,

пропарювання), і тривалості приготування, оскільки під час цього процесу
значно руйнуються вітаміни. Все вищевказане дає підстави стверджувати, що
полба є перспективною зерновою культурою, яка в хлібопекарській, круп’яній
та кондитерській галузях харчової промисловості може успішно конкурувати та
бути відмінною альтернативою традиційним видам пшениці [10].
Каша, виготовлена з полби, має гарний зовнішній вигляд з коричневим
відтінком, приємний запах та смак, хорошу розсипчастість, підвищену харчову
і біологічну цінність.
У працях російської дослідниці

К.В. Крюкової [6] можна знайти

інформацію про способи виробництва борошна та крупи із зерна деяких
селекційних сортів полби та дані про їхні якісні показники. До того ж, вченими
отримано

докази,

використовувати

що

для

вальцьовий

отримання
млин

з

полб’яного
шістьома

борошна
драними,

доцільно
дев’ятьма

розмельними, двома сходовими й однією шліфувальною системами. Сьогодні в
Україні є актуальним розроблення комплексної технології переробки зерна
полби для отримання крупи і борошна, що спрямоване на істотне зниження
дефіциту білка й інших цінних речовин в раціоні населення та розширення
вітчизняного асортименту продуктів для здорового харчування.
У зерні полби постійно протікають складні фізико-біохімічні процеси,
інтенсивність яких залежить від умов навколишнього середовища (вологості,
температури, аерації), котрі можуть призвести до погіршення чи поліпшення
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його якості під час зберігання. Особливо важливого значення набуває
прискорений процес сушіння зібраного зерна з підвищеною вологістю, що
сприяє збереженню його кількісних та якісних показників. Технологічний
процес отримання плющених пластівців передбачає, попереднє зволожування з
відволожуванням, пропарюванням, плющенням та сушінням зерна [10].
Лущення зерна приводить до зменшення кількості оболонок, що позитивно
впливає на проникність води в крупу під час варіння та покращує консистенцію
каші під час розжовування [11]. Процес пропарювання полягає у впливі на
зерно (крупу) вологи і тепла насиченою парою під тиском для спрямованої
зміни їх властивостей. Проведенням процесу досягається зниження крихкості
ядра із підвищенням його пластичності, що убезпечує ядро від крихкості під
час лущення.
Каша із плющеної крупи пшениці полби характеризується високою
кулінарною оцінкою, що зумовлено високим вмістом водорозчинних білків, які
покращують органолептичні показники готового продукту (табл. 1).
Таблиця 1 – Загальна кулінарна оцінка плющеної крупи із пшениці
полби залежно від індексу лущення та параметрів водотеплового

Індекс лучщення, %

(чинник А)

Тривалість лущення, с

оброблення, бал
Тривалість пропарювання, хв (чинник В)
3

6

9

Тривалість відволожування, хв (чинник С)

3

6

9

3

6

9

3

6

9

0

0

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

40

3,2

6,9

6,9

6,9

6,9

6,9

6,9

6,9

6,9

6,9

80

6,9

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

120

9,9

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5
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11,6

8,9

8,9

8,9

8,9

8,9

8,9

8,9

8,9

8,9

HIP05

A=0,3; В=0,2; С=0,2
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Загальна

кулінарна

оцінка

не

змінюється

залежно

від

режимів

водотеплового оброблення, проте покращується із збільшенням тривалості
лущення. Каша, зварена із крупи, без проведення лущення зерна має кулінарну
оцінку вище середнього – 6,6 балів, короткочасне лущення впродовж 40 с
(індекс лущення 3,2%) неістотно підвищує загальну кулінарну оцінку до 6,9
балів. Загальна кулінарна оцінка змінюється переважно через консистенцію
каші та показники кольору під час розжовування. Вони мають обернену
залежність від вмісту оболонок, тому найбільший індекс лущення (11,6%)
забезпечує найкращий результат кулінарної оцінки 8,9 балів [3].
На думку багатьох дослідників, зерно полби є перспективною сировиною
для отримання хлібопекарського борошна та крупів. Наведені науковцями дані
доводять можливість та доцільність використання полб’яного борошна в
технології житніх видів хлібобулочних виробів з метою підвищення їхньої
поживної цінності, у виробництві напівфабрикатів і виробів з пісочного й
цукрового тіста, зокрема печива, а також як збагачувальної добавки в
рецептурах

борошняних

кондитерських

виробів

з

метою

поліпшення

функціонально-технологічних властивостей борошна з низькими якісними
показниками [12]. Результати проведених вітчизняними й зарубіжними
науковцями досліджень підтверджують смакові та харчові переваги каш із
крупи, виготовленої з полби.
Останніми роками велика увага приділяється вирощуванню полб’яної
пшениці як високоякісної зернової культури та можливостям її використання
для

продовольчого

забезпечення

населення

оздоровчими

продуктами

харчування.
Зерно полби є одним із найбільш перспективних видів рослинної сировини
для розширення асортименту продуктів здорового харчування, оскільки ця
культура належить до плівчастих пшениць, якість яких не була порушена
селекцією в напрямі надання зерну високих хлібопекарських властивостей, що
в більшості випадків, як правило, призводить до зниження біологічної цінності
зерна та продуктів його перероблення. За вмістом білка, харчових волокон,
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вітамінів групи B, дефіцитних в їжі людини незамінних мікроелементів,
зокрема заліза й цинку, біологічною повноцінністю за складом амінокислот
полба перевищує пшеницю звичайну, що суттєво збільшує смакові й поживні
властивості страв і виробів із зерна цієї злакової культури.
Тому, в Україні є актуальним розроблення технології переробки зерна
полби для одержання харчової сировини, котре спрямоване на розширення
українського асортименту здорових продуктів харчування.
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Диковицький Б.М.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТРЕНДИ В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ
Дана стаття присвячена дослідженню сучасних інноваційних технологій, що
впроваджуються у виробництві та обслуговуванні закладів ресторанного
господарства. Особливу увагу приділено сучасним гастрономічним трендам на
ринку ресторанних послуг. Також розглянуто сутність та типи інновацій у
ресторанному

господарстві,

визначено

головні

перспективні

напрямки

розвитку інноваційної діяльності на підприємствах індустрії гостинності.
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Ключові слова: Інновації, інноваційна діяльність, гастрономічний тренд,
ресторанний бізнес, індустрія гостинності.
Сучасний ринок ресторанних послуг характеризується нестабільними
темпами розвитку та високим рівнем можності, що вимагає від підприємств
індустрії гостинності пошуку інноваційних прийомів здатних втримати
наявного споживача та залучити нових. Смаки та вподобання споживачів
змінюються швидкими темпами , а часу на прийняття адаптивних заходів у
підприємств практично немає. Як наслідок, власники підприємств ресторанного
бізнесу саме за рахунок впровадження інновацій можуть перемогти, тим самим
посилюючи свій економічний потенціал. Споживачі ресторанних послуг
відвідують заклади ресторанного господарства не просто, щоб поїсти, а й
отримати естетичне задоволення. Саме якісний та продуманий процес
впровадження інновацій у процесі виробництва та обслуговування закладів
ресторанного господарства призведе як до збільшення клієнтської бази, так і до
підвищення іміджу закладу в цілому.
Проблематиці впровадження інновацій в ресторанному бізнесі присвячено
чимало праць вітчизняних та закордонних дослідників, зокрема таких як: Бреус
О., Карсєкіна В., Т. Литвиненко, Г. П’ятницької, Т. Ткаченко В. Русавської та
ряду інших.
Метою написання даного дослідження є визначення сутності та
характеристики за типами інновацій у ресторанному бізнесі.
Перш, ніж розглянути сучасні інноваційні тренди в ресторанному бізнесі,
доцільно зупинитися на самому визначенні «інновація». Як правило,
застосовують визначення, що сформоване у законодавчих актах України.
Інновації – новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні
технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення
виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що
істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери:
інноваційні програми і проекти; нові знання та інтелектуальні продукти;
виробниче

обладнання

і

процеси;
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інфраструктура

виробництва

і

підприємництва;
адміністративного,

організаційно-технічні
комерційного

або

іншого

рішення
характеру,

виробничого,
що

відчутно

поліпшують структуру і якість виробництва і (або) соціальної сфери; сировинні
ресурси, засоби їх видобування і переробки; товарна продукція; механізми
формування споживчого ринку і збуту товарної продукції [1].
Спостерігаючи тенденції у впровадженні інноваційних підходів до
обслуговування споживачів можна відмітити наступні моменти:
1. Заклад ресторанного господарства, щоб зарекомендувати себе і якісно
відрізнятися серед конкурентів, зазвичай робить акцент на розширенні
асортименту певного виду продукції, в той же час скорочуючи перелік інших
страв і напоїв у меню. Це дозволяє закладу закупляти, виготовляти та
реалізувати

товари

різної

вартості;

створювати

постійний

контингент

споживачів і при цьому не втрачати старих клієнтів; орієнтуватися на смаки
гурманів, що прийдуть знову; бути одними з перших, хто впроваджує нові ідеї в
ресторанний бізнес.
2. Заклад має привертати клієнтів розмаїттям музичних супроводів та
іншими мистецькими заходами на високому рівні, піднімаючи власний рейтинг
і ціни на страви та напої, відповідно до статусу.
3. Одна з передумов успіху ресторанного бізнесу – створення об’єднань
закладів ресторанного господарства з частковою реорганізацією, внаслідок чого
постає єдина мережа з однаковою кухнею та баром, традиціями та політикою.
Це, в свою чергу, приносить дію «ефекту масштабу», економію на рекламі,
економію часу та коштів на вирішення питань з державними органами,
популяризацію одного закладу за рахунок успішної діяльності іншого. Такі
мережі мають більше шансів на зростання, ніж поодинокі ресторани та кафе.
4. Для заохочення клієнтів неабияке значення має введення системи
знижок та спеціальних пропозицій у ціновій політиці, запровадження заходів,
що орієнтуються на певний контингент чи час роботи: знижки в нічний чи
ранковий час, дні, коли готуються певні екзотичні або навпаки типові страви,
знижки для студентів, пенсіонерів, дітей, школярів, людей з певними
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інтересами, чи знижки за виконання певних умов чи дій в ресторані. Це має,
насамперед, соціальний ефект, оскільки часто головну роль відіграють не ціни,
а цікавість людей та неординарність підходу [3, с. 186].
В ресторанному бізнесі виділяють такі основні типи інноваці: виробничі,
що пов’язано із виробничою функцією закладу ресторанного господарства, та
невиробничі, що пов’язано з реалізацією функції обслуговування.
Серед найбільш поширених інновацій у ресторанному бізнесі слід нами
відзначено наступні:
1. Рослинні продукти. Фалафель, салат «Поке» або лате зі смаком гарбуза 
всі ці фуд-тренди з'явилися завдяки творчості шеф-кухарів окремих ресторанів,
і були швидко підхоплені їх колегами по всьому світу. Чого не скажеш про
новий тренд «рослинної» їжі, введений в моду самими споживачами, а не
фахівцями ресторанної індустрії. Цікаво, що згідно з опитуванням, яке компанія
провела серед американців: 31% громадян практикують дні без м'яса; 83%
американців переходять на білки рослинного походження, щоб поліпшити
якість свого харчування, в той час як 62% роблять це з метою схуднути; з 2012
по 2016 роки попит на вегетаріанські продукти зріс на 25; свіжих овочів в
раціоні споживачів віком до 40 років за останнє десятиліття стало більше на
52%, в той час як аудиторія 60+ скоротила їх кількість на 30%. Таким чином, з
одного боку рослинні продукти охопили полиці супермаркетів, задовольняючи
запити поколінь Х і Z, а з іншого боку - поки ще дуже слабо проникли в меню
ресторанів.
Крім того, тренд рослинної їжі торкнувся і м'яса. Вчені намагаються
налагодити вирощування м'яса в лабораторних умовах з клітин тварин, щоб не
вбивати їх, але водночас отримувати «вегетаріанське» м'ясо. Одна з
американських компаній вже активно вирощує качок і курчат з клітин тварин з
метою не вбивати та не вдаватися до їх вигодовування антибіотиками.
Компанія Хемптон Крик, яка винайшла майонез без яєць, передрікає в
наступному році експансію лабораторного м'яса, або, як його вже почали
називати – «чистого м'яса».
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2. Інноваційні технології захоплять світ. Google, Amazon і Apple прагнуть
до інновацій і впровадили систему замовлення за допомогою голосового
повідомлення. Вам більше не потрібно вставати з дивана і пальцем тикати в
екран смартфона, вибираючи піцу в меню. Досить озвучити своє замовлення і
вбудований в телефон додаток все зробить за вас. Starbucks, Domino's, Panera's –
також великі гравці на «голосовий» арені. GrubHub – найбільша в Америці
компанія, яка обслуговує доставку з ресторанів на онлайн-платформі, скупила
дрібних конкурентів і забезпечила ще більш якісний сервіс приймання
замовлень і доставки страв. І так роблять багато, але виживають не всі в умовах
високої конкуренції. Додаток Snapchat тепер дозволяє вашим передплатникам
використовувати ваші огляди закладів та бронювати у них столики за
допомогою мобільних додатків систем онлайн-резервування OpenTable або
Resy; Facebook спільно з компаніями з обслуговування доставки: GrubHub,
Doordash і EatStreet - в році, що минув експериментував з додаванням кнопки
«купити» на сторінках закладів. Те ж саме відбувається і в Instagram. Airbnb
(онлайн-майданчик для розміщення, пошуку і короткострокової оренди
приватного житла по всьому світу) дозволила своїм користувачам резервувати
столики в ресторанах онлайн і через мобільний додаток. Airbnb співпрацює з
системою онлайн-резервування Resy. Послуга доступна в 16 містах США. Гість
може навіть за окрему оплату отримати столик в закладі, де офіційно всі місця
зайняті.
3. Безготівковий рахунок. Деякі американські ресторани без особливого
шуму просто перестали приймати до оплати готівку. Це стосується компаній
Sweetgreen і Shake Shack. Відсутність фізичних грошових коштів у гостей
збільшує розрахунки кредитними картами. Така форма розрахунку має свої
переваги: наприклад, клієнтові не потрібно бігти до найближчого відділення
банку,

щоб

зняти

готівку

з

банкомата,

а

адміністратору

ресторану

здогадуватися, чому в касі не вистачає 10-доларової купюри та перед закриттям
витрачати час на підрахунок кожного цента. Крім того, це зручно фастфудам і
ресторанам fast-casual, у яких є послуга замовлення страв «не виходячи з
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автомобіля» – менеджерам не потрібно витрачати час на етапі розрахунку
клієнта, чекаючи, поки він знайде в своєму гаманці потрібну суму грошей, при
цьому затримуючи інших клієнтів в черзі.
4. Обличчя – інструмент оформлення замовлення та оплати. Ця
інноваційна

технологія

розпізнавання

обличчя

клієнта

може

здатися

моторошною, але вона вже існує. Наприклад, один з ресторанів KFC в Китаї
обладнали спеціальною касою з вбудованою камерою. Гість просто підходить
до каси, а камера здатна розпізнати його обличчя, дату і час останнього
замовлення і його складові. Система також запам'ятовує вибір клієнта: «без
цукру», «без глютену» і в наступні замовлення може пропонувати вам такі ж
безпечні аналоги з меню, що дуже зручно.
5. Сервіс доставки. Ще одна, як може здатися, незначна, але, тим не менш
прибуткова та актуальна тенденція. Поява сервісів доставки у хороших
ресторанів, а не тільки у компаній, які на цьому спеціалізуються. Річ у тім, що
як показав досвід останніх років, знайти дійсно хорошу доставку навіть
найпростішої їжі, типу піци або ролів досить складно. І тому в цьому році як
ніколи актуальними стануть пропозиції про доставку їжі додому або в офіс від
хороших і престижних ресторанів. Середній чек такого замовлення, звичайно,
буде вище ніж у доставки фастфуду, однак, надивившись на холодні
пересмажені піци та розвалені бургери, клієнт вже остаточно готовий заплатити
трохи більше за хороший сервіс та смачну їжу.
6. Алкоголь в десертах. Ресторани в 2019 будуть «наливати» в десерти.
Цей тренд вже активно працює в деяких країнах, але самий пік його розвитку
проявиться вже в цьому році. У відомому кондитерському магазині США з
неймовірно смачними десертами Amorette's Patisserie ви можете запросто
замовити крижані пластівці з вина з полуницею. Схоже на заморожену сангрію.
Кафе Suga and Ice в Грузії вже має завзятих прихильників алкогольного
морозива, які стоять в черзі за ним. Всі продукти закладу містять від 1 до 2%
алкоголю. Кафе алкогольного морозива Tipsy Scoop в Нью-Йорку пропонує
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гостям неймовірної краси композиції шоколадного морозива у вигляді конусів з
додаванням віскі, бурбона, горілки або мартіні на вибір [2].
7. Приготування без відходів. Серед нових ресторанних тенденцій в 2019
році з’явиться такий, здавалося б, спірний тренд. Ресторани пропонуватимуть
страви, в яких, наприклад, овочі будуть використані повністю (тобто
«приготування без відходів»). За ідеєю, кількість використовуваних нових і
складних технік має зробити ті частини овочів, які раніше не йшли в їжу,
абсолютно їстівними та навіть неймовірно смачними.
8. Співпраця з дієтологом. Для декого це може стати повноцінною
концепцією для створення власного закладу громадського харчування, також це
відмінний маркетинговий хід який сприяє просуванню ресторану. Якщо до цієї
ідеї додати можливість самостійно складати страви у вашому ресторані із
запропонованих інгредієнтів з урахуванням порцій та калорій, то це неодмінно
сподобається клієнтам, які худнуть або просто стежать за своїм харчуванням.
9. Революція національної кухні. Для нас звичні ресторани італійської,
французької, грузинської та іншої кухні, але 2019 рік принесе деякі зміни в цей
аспект. З'являться кафе і ресторани регіональної кухні, в яких буде меню
конкретного міста або місцевості. Особливістю стануть десятки унікальних
домашніх страв, які раніше можна було покуштувати безпосередньо тільки на
їх історичній батьківщині.
10. Вітринна кухня. Маркетологи всього світу запевняють нас, що
візуальне сприйняття – один з найважливіших аспектів в питаннях прийняття
рішень, зокрема рішення, де поїсти. Крім звичних вуличних меню, які
виставляють прямо на тротуар перед закладам, серед нових тенденцій в
ресторанному бізнесі в 2019 році з'являться також і вітрини з готовими
стравами. Крім того, деякі кухні самі по собі стануть відкритими, і кожен
відвідувач зможе спостерігати за процесом приготування його страви через
скло [4].
Будь-який заклад ресторанного господарства без прагнення і послідовних
кроків до розвитку неодмінно стає на шлях згасання. Для утримання постійних
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використовуються інноваційні підходи як в організації обслуговування
клієнтів, приготуванні їжі, так і в процесі просування ресторанних послуг.
Звичайно, не всі ресторатори будуть наслідувати актуальні тенденції та
впроваджувати інноваційні ідеї в свій бізнес, але ті, хто надасть цьому належну
увагу неодмінно отримають віддачу у вигляді нових вдячних клієнтів.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РЕСТОРАНИ ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКОЇ КУХНІ
У статті розкрито особливості кухні Латинської Америки та характерні для
неї страви і напої. Охарактеризовано атмосферу закладів ресторанного
господарства, пікантність страв та традиційних напоїв даної кухні.
Досліджено ринок латиноамериканської кухні в Україні.
Ключові слова: латиноамериканська кухня, ресторан, бар, напої, коктейлі.
Кухня Латинської Америки – це енергія та невтомна пристрасть життя, які
знаходять відображення у всьому, що роблять її жителі. Різноманіття спецій,
екзотичні продукти, пекучі соуси і завжди незвичайний смак. Вона зацікавить
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як гурманів, які в пошуках гастрономічних вражень, так і кухарів на нові
вражаючі експерименти.
Метою написання статті є проведення аналізу сучасного стану та
перспектив

розвитку

ринку

закладів

ресторанного

господарства

латиноамериканської кухні у місті Вінниця. Враховуючи те, що на просторах
області немає закладів латиноамериканської кухні, було розглянуто особливості
даної кухні на прикладі ресторану «Escobar. Cuban Restaurante» в м. Київ, що
відкрився у 2018 році.
В даному закладі майстерно поєднано все, починаючи від атмосфери
закладу, вишуканих страв, обслуговуючого персоналу, смачних напоїв, живої
музики, що не залишають байдужими гостей не тільки Києва, а також туристів.
Взято до уваги те, що даний заклад заслуговує уваги тих, хто шукає чогось
нового у поєднанні цікавих вражень, смачної кухні, запальних танців та бажає
поринути в атмосферу Латинської Америки [1, 2].
Кухні країн Латинської Америки багато в чому схожі між собою. У цих
країнах широко використовують кукурудзу, різні овочі, боби, квасолю, сир,
соуси з великою кількістю перцю та страви з натурального м’яса.
Особливістю приготування м’ясних і рибних страв у латиноамериканських
країнах є те, що м’ясні продукти і рибу не панірують, гарніри до цих страв
подають окремо. Для гарнірів використовують картоплю, квасолю, кукурудзу,
рис, локшину. Гарніри заправляють вершковим маслом. Великі порції м’яса,
печінки, нирок подають у вигляді гарячого асорті.
Популярними є натуральні м’ясні страви з яловичини та свинини,
приготовані на вугіллі та гратах. Не менш популярні в цих країнах страви з
риби, морських тварин, раків, креветок, восьминогів, крабів. Особливістю
латиноамериканської кухні є легкі сніданки, щільні обіди та вечері.
Незважаючи на безліч схожих рис, у латиноамериканців зберігається
самобутність приготування їжі.
Важливою особливістю приготування страв латиноамериканської кухні є
те, що велика частина м’ясних і овочевих страв готується на грилі, або на
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відкритому вогні. У зв’язку з цим на кухні ресторану в обов’язковому порядку
має

бути

в

наявності

спеціальне

обладнання.

Тому

концепція

латиноамериканського ресторану – це приготування страв на відкритому вогні.
Цікавою особливістю латиноамериканської кухні є те, що тут прийнято
використовувати не менш як 5 прянощів для того, щоб зробити страву
ароматною. Зазвичай в такий список входять: базилік, шалфей, тим’ян, м’ята та
перець. Найбільш популярний перець халапеньо та чилі. Один із різновидів
останнього налічується понад 70 видів. Його використовують у різних ступенях
дозрівання: свіжі, незрілі, дозрілі та висушені, від помірних за гостротою до
вогненних і по-диявольськи пекучих [5].
Крім чилі в латиноамериканській кухні віддають перевагу материнці,
чорному перцю та свіжому коріандру. Усі складові страв, з яких готують на
кухні, є обов’язково максимально свіжими та якісними.
В основі латиноамериканської кухні доступний набір продуктів: кукурудза
(маїс), авокадо, свіжі та сушені боби, солодка і звичайна картопля, помідори,
стручковий перець чилі, гарбуз, м’ясо індички та качки, шоколад, а також
багато видів риби, що водиться біля побережжя Мексики.
З морепродуктів популярні креветки та кругла біла риба корбіна. Квасоля
використовується різних сортів – ліма, кідні, пінто, фава, опока і чорна квасоля.
Однаково вживають в свіжому та сушеному вигляді. У мексиканській кухні
використовуються усі види м’яса і птиці. Частіше застосовують свинину,
телятину, яловичину, птицю – курку, індичку.
Дуже популярний в Мексиці національний сир – крихкий, достатньо
солоний на смак кесо фреско. Широко застосовують такі продукти як рис,
овочі, банани та фрукти. Багато національних страв готують з кактусів.
Мексиканська природа подарувала світові такий дивний плід, як авокадо.
Ще один екзотичний плід чайот, який подібний до груші, ребристий фрукт зі
світло-зеленою доволі товстою шкіркою і хрусткою білою м’якоттю та ніжним
смаком.
Найпоширенішими страви латиноамериканської кухні є:
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1. Фахітас – м’ясо обсмажене на грилі з овочами, обгорнуте в тортилью.
2. Буріто – тортилья з фаршем змішаним з овочами, коржем вміст
обгортається.
3. Кесаділья – відрізняється від буріто тим, що тортилья не обгортається
навколо начинки, а складається навпіл і ріжеться на три частини, часто в страві
присутній сир.
4. Такос – начинка з різного виду м’яса, морепродуктами на відкритому
кукурудзяному коржі.
5. Енчіладас – відміна від буріто в тому, що цю страву додатково
обжарюють на сковороді.
6. Начос – чіпси з тортильї, зазвичай подаються з різними соусами.
7. Гуакамоле – пюре з авокадо з додаванням томатів, кінзи, соку лайма та
інших прянощів та добавок.
8. Гаспачо – холодний суп-пюре із томатів.
9. Сальтадо – рагу з овочів.
10. Чилі кон карне – м’ясо порубане шматочками в соусі чилі з бобами,
ріпчастою цибулею, томатами, часником та прянощами [5].
Що

стосується

найпопулярніших

алкогольних

напоїв

в

латиноамериканському регіоні, то ними є: вино, ром, текіла, пиво, канеласо,
піско, мескалем, пульке, чіча, мамахуана, кашасу, агуардьєнте. Цей куточок
світу вважається одним з провідних виробників вина. Виноград був завезений
на цей континент іспанськими конкістадорами, а вже потім цим зайнялись
місіонери [8].
Основними коктейлями Латинської Америки важать: Мохіто (ром,
тростниковий цукор, лайм, м’ята, багато льоду та за бажанням лимонад чи
мінеральна вода); Вільна Куба (ром, кола, лимонний сік); Хемінгуей (ром,
вишневий бренді, сік грейпфрута та сік лимона); Піна Колада (ром, кокосове
молоко, сік ананасу, шматочки ананасу, вершки); Дайкірі (ром, сік лайма та
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цукор); Дикий Дайкірі (ром, м’ятний лікер та сік лимона); Май Тай (ром, лікер
апельсиновий, амаретто, ананасовий сік, лимонний сік); Карибський круїз(ром,
горілка, кокосове молоко, ананасовий сік, гранатовий сироп); Шалений кокос
(кокосове молоко, сік ананаса, лікер малібу, ром); Текіла Санрайс (текіла,
апельсиновий сік, гранатовий сироп); Маргарита (текіла, апельсиновий лікер,
лимонний сік); Ром кола (ром,кола,лайм); Кампарі Оранж(лікер кампарі та
апельсиновий сік); Кір Роял (ігристе вино, лікер з чорної смородини);
Космополітен (горілка, апельсиновий лікер, сік журавлини, лимонний сік).
Солодке в Латинській Америці полюбляють усі, тому приготовані
кухарями та кондитерами десерти приголомшливо смачні. Незважаючи на
велике різноманіття страв, латиноамериканська кухня входить до списку
найбільш корисних.
Основний інгредієнт більшості латиноамериканських десертів – молоко. З
нього готують – Аррос кон Лече, Дульсе де Лече, Трес Лечес та багато інших
десертів. Наприклад, Аррос кон Лече, це звична для нас с дитинства молочна
рисова каша, але дуже густа та заварена з апельсиновою та лимонною цедрою.
Їдять її холодною та присипавши корицею. Дуже смачний та простий десерт.
Дульсе де Лече перекладається як «молочний джем», цей карамельний
соус спрощений рецепт нашого згущеного молока. Подають його до тостів,
оладок та млинців.
Не менш популярним є десерт флан, це по суті заварний крем, але
запікається та покривається зверху карамельним соусом. Також флан
використовують в якості наповнювача для морозива.
Трес Лечес в перекладі на українську мову – «три молока». Рецепт дуже
простий. Звичайний бісквіт просочують цільним, концентрованим та згущеним
молоком [7]. Також популярні фруктові десерти такі як желе, мармелад, соки,
коктейлі.
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В останні роки на виробництві слабоалкогольних напоїв, прослідковується
тенденція виготовлення напоїв на основі натуральних компонентів. Що в свою
чергу не тільки знижує токсичну дію алкоголю на організм людини, а є й
профілактичними засобами.
Натуральні рослинні екстракти – перспективна основа напоїв, призначена
для всіх категорій населення. Такі напої, окрім своєї поживної цінності, мають
комплекс корисних властивостей для здоров’я. Їх можна виготовляти з соків,
лікарських рослин, на молочній основі, на основі зернових культур, а також з
продуктів бджільництва. Тоді напої будуть містити в собі вітаміни, мікро- та
макроелементи, незамінні амінокислоти, харчові волокна та інші речовини.
Рослинні концентрати, що входять до складу напоїв, можуть володіти
заспокійливими, імуностимулюючими або ж збудливими властивостями,
підвищувати життєвий тонус [3]. Таким чином, ми будемо смакувати смачні та
корисні слабоалкогольні коктейлі. В Латинській Америці з напоїв вживають сік
цукрової тростини, напій з листя дерева плекс – мате. Традиційно місцевий
напій – чай мате вживають в значній кількості. Дещо менш популярна в
Аргентині чорна кава.
Так, наприклад, тонізуючі властивості мате помітили ще декілька століть
тому. Та лише у 20-му столітті дали назву основному хімічному елементу, що
має такі властивості – малеїн, який:


підвищує

імунітет

та

здатність

організму

протистояти

вірусним

інфекціям;


володіє антигістамінною дією, мінімізує ризик виникнення алергічних

реакцій;


нормалізує роботу підшлункової залози та роботи травлення;



прискорює обмін речовин, допомагає скоріше спалювати калорії та

підшкірний жир;


укріплює стінки судин та є чудовою профілактикою інфаркту;
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покращує роботу головного мозку та дозволяє краще сконцентрувати

увагу;


допомагає зняти напругу та має гарний ефект антидепресанта [6].
Слід відзначити, що він не навантажує серце на відміну від кави та в його

складі набагато більше оксидантів, ніж у зеленому чаї. Незважаючи на
незаперечні корисні якості напоїв з натуральними екстрактами, не можна не
враховувати того, що напій повинен бути не тільки корисним, а й смачним.
На сьогоднішній день, кухня Латинської Америки тільки починає набирати
обертів на території України, порівняно зі всіма відомими кухнями: Японії,
Італії, Грузії та Європи. Тому враховуючи все вище сказане, необхідно
відмітити

характерну

особливість

закладів

ресторанного

господарства

латиноамериканської кухні, її національну кухня, напої та запальну атмосферу,
яка не залишається без танцю.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОЖЛИВОСТІ ПОЛІПШЕННЯ СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
ПЕЧИВА ЦУКРОВОГО
У статті висвітлено питання поліпшення споживчих властивостей цукрового
печива. Розглянуто напрямки використання ПНЖК та їх вплив на організм
людини.
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та

нетрадиційних

цукрозамінників. Проведено аналіз доцільності застосування нетрадиційної
сировини та добавок у традиційних рецептурах печива цукрового.
Ключові слова: ПНЖК, ТІЖК, -3,-6, енергетична цінність, споживчі
властивості, цукрозамінники, підсолоджувачі, фосфоліпіди.
В сучасному світі стан та здоров’я людини залежить насамперед від
харчування. Чим нижча якісь харчових продуктів, тим більша кількість
хронічних захворювань, таких як серцево-судинні, цукровий діабет, ожиріння,
атеросклероз та зниження середньої тривалості життя тощо. З огляду на це стає
важливим збалансування харчування людини та збагачення організму
продуктами, які багаті на незамінні амінокислоти, вітаміни, мінеральні
речовини, ПНЖК та ін.
На теперішній час на ринку України кондитерські вироби посідають
найбільший сегмент продаж (41%) і найшвидшими темпами розвиваються.
Одним з найпопулярніших кондитерських виробів є печиво цукрове, аналіз
його фізико-хімічного складу показує те, що є можливість підвищення харчової
та біологічної цінностей. До складу печива також входять жири, білки, вітаміни
та інші біологічно активні сполуки 2.
Вагомий внесок у вивчення даного питання був здійснений багатьма
вченими: Соболевою М. І., Сирохманом І. В.,
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Дорохович В. В.,

Оболкіною В. І., Іоргачовою К. Г., Соловйовою О.Л., Ткаченко А.С., Бойдуник
Р. С. та іншими. Проте питання про можливість підвищення фізико-хімічних та
мікробіологічних показників продуктів харчування залишається актуальним і
сьогодні. Тому метою нашої роботи є науково-практичне обґрунтування і
доцільність виробництва печива цукрового з використанням природних
добавок для підвищення харчової та зниження енергетичної цінностей.
Кондитерські вироби належать до висококалорійних продуктів. Аналіз
хімічного складу борошняних кондитерських виробів (БКВ) свідчить про його
незбалансованість, що пов’язано з високим вмістом жирів, вуглеводів та
відносно низьким – білків, харчових волокон, вітамінів, мінеральних речовин
тощо. Це спонукає до створення нових виробів із поліпшеними споживними
властивостями та зниженням енергетичної цінності. Цього можна досягнути за
допомогою заміни певних інгредієнтів або використання нових. Особливе
значення мають поліненасичені жирні кислоти (ПНЖК).
Поліненасичені жирні кислоти (ПНЖК), як-от лінолева, ліноленова та
арахідонова, що входять до складу клітинних мембран та інших структурних
елементів тканин і виконують в організмі ряд важливих функції, зокрема
забезпечують нормальний ріст і обмін речовин, еластичність судин та ін.
Дефіцит ПНЖК буває при штучному годуванні в дітей, після важких
захворювань, при тривалому зондовому або парентеральному харчуванні.
Поліненасичені жирні кислоти не можуть синтезуватися в організмі людини і
тому є незамінними, так само як незамінними є деякі амінокислоти та вітаміни.
Багато ненасичених жирних кислот міститься у волоських горіхах, насінні
гарбуза, оливках, в льняній, ріпаковій олії. Усі рідкі жири (соняшникова та інші
олії) утворюються головним чином ненасиченими кислотами [5].
Покращити вітамінний, білковий та жирнокислотний склад борошняних
кондитерських виробів може горобина звичайна та чорноплідна. У насінні
горобини звичайної міститься до 22% олії з високою часткою ненасичених
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жирних кислот. Загальна кількість білка у плодах горобини становить 1,4%.
Підвищити білковий склад печива допомагає використання насіння чіа та кіноа.
Незамінні нутрієнти у раціоні – вітамін Е та ПНЖК. Оптимальна кількість
це 0,6 мг вітаміну Е на 1 г ПНЖК. Норма щоденного надходження вітаміну Е
для дорослої людини становить 10 мг.
Для

фізично

малоактивних

людей

кількість

жиру

не

повинна

перевищувати 30 % добової потреби енергії. Проте для людей важкої фізичної
праці, при перебуванні в умовах холодного клімату, кількість жиру повинна
бути більшою.
Склад жирних кислот ліпідів в харчових продуктах, призначених для
харчування молодого, здорового організму повинен бути збалансованим
наступним чином: 20-30% – поліненасичених, 50-60% мононенасичених і 30%
насичених.

Для

людей

похилого

віку

і

хворих

серцево-судинними

захворюваннями вміст лінолевої кислоти повинен складати приблизно 40%,
відношення поліненасичених і насичених кислот – наближатися до 2:1,
відношення лінолевої і ліноленової кислот – 10:1.
Незамінні жирні кислоти повинні становити 2-3% від добової калорійності,
тобто 9-10 г незамінних жирних кислот (лінолевої, ліноленової).
Існує два головних класи поліненасичених жирних кислот – ώ-3 (омега-3)
клас, ώ-6 (омега 6) клас. Організм здатний перетворювати представників одного
класу в інший, але не здатний синтезувати обидва класи з простіших речовин.
Існує також один головний клас мононенасичених жирних кислот ώ-9 (омега9). Відмінністю між цими групами є положення подвійного зв’язку, саме їм
притаманна висока біологічна активність, а також вони часто зустрічаються в
оліях (табл.1). З таблиці видно, що в 100 г рапсової олії міститься до 50 г
ерукової кислоти, яка погано засвоюється, тому селекціонери вивили
спеціальний сорт рапсу з низьким її вмістом – до 5 г/100 г.
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Для повністю здорової людини ідеальне співвідношення в раціоні
харчування між ПНЖК родини -6 і ПНЖК -3 у кількості 10:1, для
лікувального харчування 3:1 до 5:1. Доведено, що олії є не лише джерелом
есенціальних жирних кислот, а й основним джерелом вітаміну Е. За відсутності
ессенціальних кислот зупиняється ріст організму і виникають важкі хвороби.
Тому добова потреба складає 6...10 г, мінімальна – 2...6 г, а сумарний вміст в
жирах харчового раціону – не менше 4% від загальної калорійності. Речовини,
яким притаманна активність вітаміну Е, за своєю хімічною природою є
токоферолами.
Таблиця 1 − Вміст поліненасичених жирних кислот в оліях, г/100 г
продукту
Олія

Лінолева (омега-6)

Ліноленова (омега-3)

1

2

3

Соняшникова

52-73

0,3

Соєва

47-54

5,0-9,5

Кукурудзяна

32-59

2,0

Бавовняна

31-57

0,1-2,0

Кунжутна

33-47

1,0

Лляна

8-30

28-65

- високоерукова

10-22

5-12

- низькоерукова

17-26

5-13

Гірчична

9-23

5-16

Оливкова

3-20

1,5

Пальмова

6-12

0,5

Кокосова

1,5-2,5

0,5

Рапсова*:
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Доведено, що ТІЖК, які використовуються в кулінарних та кондитерських
сумішах, твердих маргаринах, який є основою в рецептурах для багатьох видів
печива, як і насичені жирні кислоти, підвищують у крові рівень загального
холестерину й знижують рівень антиатерогенних (корисих) ліпопротеїдів
високої щільності (табл.2, рис. 1) 8.
Як видно з рисунку 1, нетрадиційні олії перевершують маргарин за
вмістом

поліненасичених

жирних

кислот.

Їх

найбільшою

кількістю

відрізняється лляна олія, де вміст ПНЖК у 5,38 рази вищий за вміст ПНЖК у
маргарині. Вміст поліненасичених жирних кислот у соєвій, гарбузовій, та
обліпиховій оліях у 4,69;4,61;4 рази переважає їх вміст у маргарині.
Таблиця 2 − Вміст деяких жирних кислот у маргарині та рослинних
оліях, % за ГОСТ 30623-98
Назва жирної кислоти

Лляна олія

Соєва олія

2

3

4

5

Пальмітинова (С16:0)

25,61

10,90

5,01

12,70

Стеаринова (С18:0)

14,19

6,01

3,50

6,47

Пальмітолеїнова (16:1)

0,26

0,00

3,50

0,11

Олеїнова (С18:1)

28,50

15,02

19,8

21,47

Лінолева (С18:2)

12,40

17, 50

50,90

58,39

Ліноленова (С18:3)

0,05

55,30

10,30

0,14

1

Маргарин

Гарбузова олія

З метою зниження вмісту жирів і відповідно енергетичної цінності
кондитерських виробів на 12-13% запропоновано використовувати інулін і
олігофруктозу, як природні поліцукриди. У Сполучених Штатах Америки
запатентовано спосіб виготовлення борошняних кондитерських виробів з
використанням фруктоолігоцукридів, які здатні знижувати вміст холестерину і
ліпідів у крові. Фруктоолігоцукриди містяться у багатьох рослинах, зокрема, в
бульбі, топінамбурі, цибулі, спаржі, часнику та корені цикорію.
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Рисунок 1 – Жирнокислотний склад деяких рослинних олій та
маргарину за ГОСТ 30623-98
Популярним є заміна цукру на цукрозаміники, повна або часткова заміна
пшеничного борошна нетрадиційними видами сировини з вищим вмістом
клітковини, використанням овочевої та фруктової сировини.
Оскільки

кількість

цукру

та

ПНЖК

в

рецептурах

борошняних

кондитерських виробах досить висока, то і роль замінників цукру і вплив на
структуроутворення печива вагома [1].
З метою зниження цукристості виробів та, відповідно

їх енергетичної

цінності пропонують різні цукрозамінники: манніт, еритротол, мальтит,
мальтитол, ізомальт, лактитол та лактулозу. На сьогодні встановлена доцільна
норма заміни цукру лактозою (50%), вона поліпшує текстуру, аромат і
подовжує свіжість виробу. До прикладу, в Англії випробують заміну цукрозу
поліолами, це дає змогу знизити енергетичну цінність виробів, адже
енергетична цінність цукрових спритів майже вдвічі нижча від цукру. Також є
пропозиція зниження цукру в рецептурі за допомогою полідекстрози та
лактиту. Популярним залишається використання сиропів та патоки [6].
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В Україні використовують такі види цукрозамінників, в яких частина
цукрози заміщена на суміш із фруктози, лактози, сорбіту, інуліну, що
призводить до зниження енергетичної цінності пряникових виробів. Такі
вироби насамперед розроблені для людей із порушенням роботи ендокринної
системи та для профілактичного харчування.
В якості цукрозамінників можуть використовувати лактиол та ізомальт.
Енергетична цінність ізомальту становить 200-240 ккал/100 г, що майже на 50%
менше, ніж у фруктози. У той же час солодкість лактитолу становить 30-40%,
ізомальту – 50% від солодкості цукрози. Перевагою від сорбіту є те, що дані
цукрозамінники не мають стороннього присмаку. Приблизна енергетична
цінність такого печива 9 ккал [4].
У виробництві БКВ частини цукру запропоновано замінити лактулозою.
Вона є солодшою за лактозу та не викликає карієс зубів. Науковцями
розроблено сухий біфідогенний концентрат «Lacruage», що складається з
компонентів молочної сироватки, в якій лактоза частково ізомеризована у
лактулозу, солей амонію і соєвого напівзнежиреного борошна.
Як

функціональну

добавку

до

хлібобулочних

та

борошняних

кондитерських виробів використовують арабіногалактан, це водорозчинний
поліцукрид, який отримують із деревини модрини. За допомогою нього рівень
цукру знижується на 12-40%. Його можна використовувати не більше ніж 3-4%
до маси борошна [7].
Станом на сьогоднішній день в Україні популярний такий підсолоджувач
як екстракт стевії. Солодкість підсолоджувача забезпечують низькокалорійні
речовини дитерпенові глікози – стевіозид і ребаудіозид, які мають унікальні
лікувальні властивості і солодші за цукор у 300-400 разів. Український ринок
пропонує сухий та рідкий цукрозамінник на основі стевії для зниження
енергетичної цінності кондитерських виробів. Також науково підтверджена
можливість скорочення додавання цукру на 50% у рецептурі кексів із
включенням яблучних волокон у кількості 10% до кількості борошна.
Одним із видів натуральних цукрозамінників є топінамбур та цикорій.
Гідроліз інуліну з екстрактів бульб топінамбура дає сироп, в якому міститься
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близько 80% фруктози. Доведено, що можливо отримати фруктозний сироп із
коріння цикорію, що має у своєму складі інулін. Даний сироп складається з
80% фруктози, 2% глюкози, 1% нецукрів.
У Північній Америці в якості природного цукрозамінника використовують
кленовий сироп, у складі якого є глюкоза. Він також виступає джерелом калію,
кальцію та заліза. Його енергетична цінність складає 260 ккал.
Встановлено оптимальні варіанти заміни частини цукру та жиру
відвареними протертими овочами (%): кабачками та гарбузами – 10, буряк чи
морква – 15, картопля – 20, що дає змогу знизити енергетичну цінність готових
виробів на 5-27% [5].
Дослідження складу горохової крупки показали, що вона багата на лізин,
метіонін та цистеїн, і їх вміст значно вищий, ніж у зерні гороху. Збагачене на
25% горохової крупки печиво цукрове характеризується збільшенням на 42%
вмістом білка та зниженою на 4,1% енергетичною цінністю.
Одним

із

шляхів

зниження

енергетичної

цінності

борошняних

кондитерських виробів полягає у виведенні до складу рецептур нетрадиційної
сировини рослинного походження, яка не лише поліпшує поживну цінність
виробів, але й одночасно сприяє економічному використанню традиційних
сировинних ресурсів. Вченими доведено, що низькокалорійними замінниками
цукру в рецептурі БКВ є фруктова сировина, зокрема фруктові пасти чи пюре,
продукти переробки плодів та овочів. Наприклад, створено нові рецептури
кексів, до складу яких включають яблучний та буряковий порошки. Це дає
можливість знизити вміст цукру у виробах без втрати якості.
Після того як вносяться будь-які зміни в рецептуру печива і продуктах,
стає важливим процес обміну речовин в організмі людини. Фосфоліпіди є
складовою ліпідів, які беруть безпосередньо участь у процесі обміну. Будучи
складовою частиною клітинних оболонок, вони мають суттєве значення для їх
просочування й обміну речовин між клітинами та внутріклітинним простором.
Фосфоліпіди харчових продуктів відрізняються за хімічним складом та
біологічною дією, що залежить від природи аміноспирту, який входить до
їхнього складу. У харчових продуктах переважно зустрічаються лецитин
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(фосфатидилхолін), що складається з гліцерину, ненасичених жирних кислот,
фосфору та вітаміноподібної речовини холіну. Лецитин бере участь у
регулюванні холестеринового обміну, запобігає накопиченню холестерину в
організмі, сприяє виведенню його з організму (проявляє так звану ліпотропну
дію). Добова потреба в лецитині становить біля 5 г. Лецитином багаті яєчні
жовтки, ікра, мозок, печінка. Джерелом лецитину є нерафіновані рослинні олії,
у тому числі і жири обліпихи, а також молочні. У жирах вершків і сметани
лецитину більше, ніж у вершковому маслі. Джерелом фосфатидів також можуть
служити бобові (соя, горох), насіння соняшнику, горіхи, особливо кедрові [3].
Сучасна медицина практикує використання різних видів цукрозамінників
та джерел ПНЖК у раціоні людей з метою профілактики і лікування таких
хвороб як, ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет,
захворювання очей та шкіри, імунодефіцитні стани та ін.
Також з кожним роком стає все популярнішим правильне харчування і
правильний спосіб життя. Все більше людей цікавиться, щоб калорійність
продуктів була максимально низькою, але це ніяким чином не впливало на
смакові та енергетичні цінності продукту.
Підсумовуючи вищесказане, можемо зробити висновки, що існує
доцільність розроблення рецептури печива цукрового із замінниками цукру,
використання нетрадиційної сировини, а також рослинних олій із підвищеною
часткою поліненасичених жирних кислот. Саме така рецептура призводить до
зниження енергетичної цінності, покращення вітамінного складу продукту. За
допомогою такого печива можливе підвищення добової потреби у вітамінах,
але при цьому не змінним залишаються смакові властивості.
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Дяченко О.В.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
БРЕНДИНГ ТУРИСТСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА:
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ
В статті розкрито сутність брендингу та його значення в діяльності
туристичних підприємств. Розглянуто теоретичні підходи до визначення
категорії бренду з урахуванням специфіки туристської галузі. Досліджено
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особливості брендингу, моделі позиціонування нового бренду на ринку
туристичних послуг.
Ключові

слова:

бренд,

брендинг,

туристичний

брендинг,

брендингова

стратегія, бренд-менеджмент.
Ринок туристичних послуг є однією з найбільш привабливих галузей для
застосування брендингу. В силу своєї нематеріальності туристичні послуги
повинні бути забезпечені гарантією, обіцянками якості, надійністю. В якості
такого гаранта виступає бренд туристичного підприємства. Лише за умови
створення

позитивної

репутації

у

споживачів,

що

підкреслює

його

індивідуальний підхід до формування туристської пропозиції, підприємство
може забезпечити власну конкурентоспроможність на ринку. Тому питання, що
розглядаються у статті, є актуальними.
Метою статті є дослідження сутності брендингу та його значення в
діяльності туристичних підприємств.
Сутність брендингу туристичних підприємств розглядається у роботах
провідних вітчизняних та зарубіжних науковців, серед яких Ф. Котлер [1],
В. Данильчук [2], Н. Кудла, [3], Г. Михайліченко [4].
Бренди в сучасній економіці – це глобальні комунікатори, що сполучають
продавців, товари і покупців, це емоційний індивідуальний образ товару
(послуги) або компанії, що відображає його унікальні риси і характеристики.
В даний час під брендом розуміють сукупність як матеріальних, так і
нематеріальних категорій, які формують у споживача позитивний імідж товару
(послуги) або компанії і викликають бажання придбати товар з конкретним
маркуванням, зробивши такий вибір з різноманіття пропозицій.
Розглядаючи поняття брендингу підприємства, потрібно звернути увагу на
те, що брендинг є сукупністю таких складників, як торговельна марка, товарний
знак,

бренд.

Узагальнюючи

проведені

дослідження,

пропонуємо

під

торговельною маркою розуміти назву, під якою рекламують та просувають
товар чи послугу на ринок, а з іншого боку – вираження іміджу, ділової
репутації підприємства, споживчих властивостей товару або послуги. Товарний
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знак є складовою частиною торгової марки (символ, знак, певне поєднання букв
і шрифтів, малюнок, що зареєстрований у встановленому порядку і дає змогу
ідентифікувати підприємство чи його продукцію). Перетворення марки у бренд
відбувається тоді, коли об’єктивне сприйняття цінностей продукту і власне
торговельної марки замінюється стійким особистим ставленням до нього (від
лояльного

споживача-прихильника-соратника

до

відданого

споживача).

Споживач дає свою суб’єктивну оцінку атрибутам торгової марки: якості,
надійності, безпеці, ергономічності, дизайну, назві продукту чи послуги,
додаючи до неї емоції.
Бренди мають досить серйозну матеріальну силу, щоб впливати не лише на
свідомість або відчуття споживача, його духовне життя, а й формувати
повсякденне життя як окремих соціальних груп, так і суспільства в цілому.
Кордонів між визначеннями бренду як доданої вартості, як системи цінності, як
образу в індивідуальній свідомості покупця не існує.
Бренд має два складники, такі як ознаки, що об’єктивно належать
продукту, та ознаки, які штучно йому надані, тобто психологічна цінність
продукту чи послуги [5, с. 415]. Основні характеристики бренду відображені на
рисунку 1.
Варто сказати, що розрізняють такі якості бренду, як:
– функціональна якість – здатність певної марки товару виконувати своє
призначення;
– індивідуальна якість – дає змогу споживачеві ідентифікувати власні
особисті цінності через свою взаємодію з маркою;
– соціальна якість – здатність певної ТМ відповідати значимому змісту
соціальної групи, до якої належить чи прагне належати споживач (визнання чи
соціальне схвалення);
– комунікативна якість – здатність певної торгової марки підтримувати
відносини

між

нею

і

споживачем,

індивідуальну та соціальну якості бренду.
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підтверджуючи

функціональну,

Основний зміст (Brand Essence)
Функціональні та емоційні асоціації,що виражаються покупцями та
потенційними клієнтами(Brand Attributes)

Основні характеристики бренда

Назва марки і товарного знака (Brand Name)
Візуальний образ марки, який формується рекламою у сприйнятті
покупця (Brand Image)
Рівень відомості марки у покупця, сила бренду (Brand Power)
Узагальнена сукупність ознак бренда, що характеризує його
індивідуальність (Brand Identity), яку можна описати у вигляді
раціональних (цінності), емоційних (почуття) і поведінкових
(характер) відносин споживача та марки
Вартісні оцінки та показники бренда (Brand Value)
Ступінь просуну тості бренда (Brand Development Index)
Ступінь лояльності цільової аудиторії та її окремих сегментів до
бренда (Brand Loyality), яка може варіюватися від легкої переваги
до сильної пристрасті і глибокої відданості ТМ)

Рисунок 1 – Основні характеристики бренду [6, с. 567]
Брендинг є комплексним впливом на споживача різних елементів
просування (реклами, зв’язків з громадськістю, стимулювання збуту, прямого
маркетингу, фірмового стилю, спеціальних подій і т.д.), спрямованим на
формування у свідомості споживчої аудиторії цілісного та сталого способу, що
ідентифікує торгову марку і відрізняє її від конкурентів на ринку [5, с. 415].
Специфіка брендингу у сфері туризму визначена насамперед специфікою
туристської галузі, а саме:
– високою конкуренцією на ринку туристських послуг;
– сезонністю послуг;
– неможливістю збереження послуги у часі;
– формуванням турів туристськими операторами та відсутністю різниці у
турах агентів при їх продажу кінцевому споживачеві.
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Специфіка туристської галузі визначає і специфіку побудови бренду, що
залежить від таких чинників:
– якості надання послуги;
– репутації туристського агента, який формує туристську послугу,
– визначення специфічних характеристик та особливостей у зіставленні із
конкурентами на ринку;
– гнучкої цінової політики в умовах низького рівня купівельної
спроможності та знецінення національної валюти;
– зовнішніх факторів: репутації країни, що надає туристську послугу,
політичної стабільності, надійності компанії-перевізника тощо.
Формування бренду складається з декількох етапів:
1. Діагностика зовнішнього та внутрішнього середовища (виявлення
сильних та слабких сторін організації, можливостей та загроз) SWOT-аналіз
діяльності підприємства.
2. Стратегічний аналіз потенціалу підприємства (встановлення місії, цілей
організації, перспективи інноваційних змін).
3. Оцінка конкурентоздатності підприємства на ринку та аналіз доцільності
бренда туристичного підприємства.
4. Формування стратегії розвитку організації та стратегії формування і
розвитку бренда.
5. Вибір способу формування бренда для підприємства (самостійно чи
шляхом приєднання до відомої марки).
6. Створення власного бренда. Вибір імені бренда.
7. Вибір стратегії створення марочних назв туристичної послуги.
8. Апробація марочної назви на групі цільових споживачів.
9. Перевірка марочної назви та її реєстрація.
10. Інвестиції в маркетингову діяльність з метою розвитку та підтримання
бренда.
11. Контроль за процесом розвитку бренда та формуванням його іміджу.
12. Оцінка ефективності використання бренда.
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13. Аналіз і вибір напрямів удосконалення бренда.
Бренд повинен привернути увагу споживача, захопити його своєю
унікальністю та несхожістю з конкурентами. При цьому у свідомості
споживачів повинно накопичитися максимум позитивної інформації про
туристичне

підприємство,

послуги,

які

воно

пропонує,

соціальну

відповідальність, позитивні емоції та відгуки споживачів тощо. Крім того, для
створення успішного бренду підприємства можна залучати спеціалізовані
брендингові і консалтингові агентства або потенційних споживачів – шляхом
опитувань щодо їх ідей та пропозицій.
Варто

сказати,

що

сьогодні

ринок

туристичних

послуг

дуже

перенасичений, із кожним роком з’являються нові гравці, тому важливо
постійно вдосконалювати управління брендом [7]:
– активно використовувати інтегровані маркетингові комунікації –
рекламна кампанія має бути орієнтована на запам’ятовування споживачами
торговельної марки і виробника;
– у рекламній кампанії доцільно акцентувати увагу саме на туристичних
послугах;
– підтримувати лояльність своїх споживачів, позитивний імідж компанії за
допомогою спонсорської діяльності, акцій, розміщення pos-матеріалів у місцях
продажу та найбільшого скупчення людей
– необхідно стати народним брендом;
– пропонувати нові види послуг, адже споживачі стають вимогливішими та
прискіпливішими у своєму виборі туристичного оператора, водночас українці
готові платити більше за якісніший турпродукт преміального рівня;
– удосконалювати технології та організацію туристичних поїздок,
– приділяти більше уваги кожному клієнту і швидко реагувати на будь-які
питання, зауваження та недоліки.
Отже, брендинг туристського підприємства передбачає формування його
переваг

(туристичної

привабливості),
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виділення

з-поміж

конкуруючих

підприємств, шляхом управління іміджем та промоцією за допомогою
туристичного бренду, який складається з візуального образу та гасла.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ТА ПРОСУВАННЯ
БРЕНДУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
В статті розглянуто теоретичні підходи до визначення категорії бренду з
урахуванням специфіки туристичної галузі. Проаналізовано аспекти проблеми
застосування інноваційних підходів до створення та просування бренду
туристичного підприємства за допомогою ресурсів мережі Інтернет та
соціального медіа-маркетингу.
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В умовах жорсткої конкуренції та чутливості споживачів до ціни продукції
важливим елементом ефективного розвитку підприємства є створення бренду,
що виокремлює туристичне підприємство при схожості пропозицій на ринку
туристичних послуг. Лише за умови створення позитивної репутації у
споживачів, що підкреслює його індивідуальний підхід до формування
туристичної

пропозиції,

підприємство

може

забезпечити

власну

конкурентоспроможність на ринку.
Метою статті є дослідження теоретичних підходів до визначення бренду та
брендингу, та пошук нових інноваційних напрямів для розвитку бренду
туристичного підприємства.
Дослідженню

розвитку

брендингу,

а

також

брендових

стратегій

присвячено велика кількість робіт відомих вчених, серед яких: В. Пустотіна [2],
Л. Шульгіна [1], Д. Аакер [2], Ф. Котлер [3]. Однак тема Інтернет-брендингу
залишається недостатньо дослідженою та потребує подальшої оцінки щодо
перспективності.
Якщо оцінити нашу поведінку з позицій споживання товарів і послуг, то
виявиться, що всі ми вже дуже давно перебуваємо у світі брендів. Вони
оточують нас всюди та повсякчасно, не зважаючи на наші бажання. Ми
перестали купувати товари як такі – ми купуємо бренди, шукаючи їх за
формою, розмірами, поєднаннями кольорів тощо. Саме слово «бренд» стало чи
не найбільш поширеним при доборі предмету купівлі або його обговорення в
середовищі друзів. На сьогодні не існує чіткого визначення бренду. За
визначенням Філіпа Котлера, автора відомих книг «Основи маркетингу» і
«Маркетинговий менеджмент» бренд – назва, термін, знак, символ чи малюнок,
або їх поєднання, котрі призвані ідентифікувати товари та послуги певної групи
торговців, тим самим допомагаючи відрізнити їх від товарів чи послуг
конкурентів [3, с.400]. Отже, бренд надає можливість компанії отримати
додаткові прибутки. На основі інформації бренду споживачі формують
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уявлення про якість продукції чи послуги та його характеристики. Саме за
високу якість та переваги перед конкурентами споживач готовий платити
більше, тобто бренд визначає довіру споживачів до торгової марки.
Не зважаючи на безліч визначень, у найбільш загальному розумінні
брендинг можна трактувати як створення, розвиток і підтримку постійного
добровільного зв’язку зі стратегічно важливою групою споживачів, за
допомогою стабільного та надійного набору відмінних властивостей продукту,
через наявність незмінно високої якості та очікуваного рівня задоволення.
Туристичний брендинг – це кульмінація широкого спектру напрямів
діяльності з усього набору засобів маркетингу, що дозволяє створити імідж
туристичного бренду, який передає весь набір сигналів споживачу про якість,
ціну і статус туристичного бренду [4, с.78].
Купуючи брендову туристичну послугу, споживач має переваги: він знає,
якого рівня якості послуг можна очікувати від цього турпродукту, будує свій
власний імідж (наприклад, подорож забезпечує споживачу авторитет шляхом
асоціації з ним, і навпаки, дешевий тур може свідчити про скупість споживача
чи його бажання отримати якісні послуги за менші гроші). Враховуючи світові
глобалізаційні процеси у тому числі й у маркетингових програмах міжнародних
компаній, важливо зазначити, що у формуванні успішного брендингу
покладено ефективне застосування інноваційно-технологічних інструментів, які
в свою чергу виступають індикатором у формуванні позитивного іміджу в
думках потенційних споживачів щодо того чи іншого бренду. Одним із
традиційних визначень інноваційних технологій – є радикально нові чи
вдосконалені технології, які істотно поліпшують умови виробництва чи
просування в системі економічних відносин підприємництва. Інтерпретуючи
дане визначення стосовно бренду, можна стверджувати, що інноваційні
технології у брендингу – інноваційний інструментарій, застосований щодо
удосконалення бренду та зміцнення його становища в напруженому середовищі
конкурентів, з метою формування позитивного іміджу в очах потенційних
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споживачів [5, с. 321]. Отже, інновації є рушійною силою створення і розвитку
компаній і, як наслідок, існування брендів на рисунку 1.

Рисунок 1 – Ланцюжок створення інноваційного бренда товару чи
послуги [4, с. 112]
Новітньою тенденцією брендингу туристських підприємств є перехід до
ресурсів мережі Інтернет при просуванні турів, рекламі та бронюванні. Дедалі
більшої популярності набуває замовлення турів через ресурси Інтернету, а
рекламні матеріали переходять до ресурсів соціальних мереж. Поява та
розвиток Інтернету призвели до створення окремої складової брендингу –
Інтернет-брендингу. Це пов’язано з тим, що особливості віртуального
середовища потребують використання нових методів розвитку брендів та, окрім
того, в Інтернеті значення бренду становиться ще більшим, аніж в
традиційному житті. На жаль, на сьогоднішній день небагато керівників
туристичних підприємств розуміють значення Інтернету для розвитку бізнесу в
той час, коли Інтернет-мережа з кожним роком пропонує все більш широкі
можливості для розвитку для ділових відносин між виробниками та
споживачами туристичних послуг.
Успішне

використання

Інтернет-брендингу

діяльності

туристичного

підприємства можна оцінити за двома критеріями: он-лайн-присутність та
рівень он-лайн-продажів.
Он-лайн-присутність

клієнтів

вітчизняних

туристичних

операторів

наведена в таблиці 1.
Через Інтернет туристичні підприємства можуть реалізовувати 65%
напрямків. За кордоном продажі в режимі он-лайн стали звичайною формою
співпраці туроператорів і роздрібних фірм, а також приватних клієнтів. За
допомогою Інтернету в різних країнах відбувається 15-50% продажів у сфері
туризму [7, с. 98]. Ця тенденція поширилась і на український ринок. Якщо п'ять
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років тому сайт туристичного підприємства був просто візиткою компанії, то
сьогодні до нього ставляться як до інструменту продажів. Так, все більше
туроператорів в роботі з агентами пропонують послуги он-лайн-бронювання.
Позиціювання бренду в Інтернеті є дієвим важелем в просуванні
туристичного

продукту.

Без

використання

Інтернету

можна

отримати

результат, за яким бренд буде недовговічним, адже в еру глобалізації Інтернеттехнологій, потенційні споживачі витрачають більшу частину свого часу на
пошуки товарів та продуктів в онлайн-режимі. За допомогою аналітичних
даних, форумів та різних інформаційних сайтів, у туристичних підприємств є
більше можливостей налагодити зв’язок з потенційними споживачами та
продемонструвати свої переваги.
Таблиця 1 – Найбільш популярні Інтернет-бренди туристичних
операторів за он-лайн-присутністю користувачів [7, с.65]
http://www.akkord-

1

АККОРД-тур

2

Join UP

https://joinup.ua/

3

TUI group

https://www.tui.ua/

4

Coral Travel

https://www.coraltravel.ua/

5

Anex Tour

http://anextour.com.ua/

6

tour.com.ua/

Каліпсо

https://www.kalipsoua.com/

Україна
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Продовження таблиці 1
7

7 Меридіан

http://www.7meridian.com.ua/

Для невеликих тур агенцій головним інструментом продажів є сайт. Сайт
дозволяє клієнту орієнтуватися у виборі напряму і отримати необхідну
інформацію про відпочинок: вартість, особливості проживання, погода та
пам'ятки.

Наступним

кроком

туриста

є

переговори

з

менеджером.

Туроператори, стимулюючи турагентства до замовлень онлайн, збільшують
відсоток агентської винагороди [6, с. 256].
Позиціювання бренду в Інтернеті є дієвим важелем в просуванні
туристичного

продукту.

Без

використання

Інтернету

можна

отримати

результат, за яким бренд буде недовговічним, адже в еру глобалізації Інтернеттехнологій, потенційні споживачі витрачають більшу частину свого часу на
пошуки товарів та продуктів в он-лайн-режимі. За допомогою аналітичних
даних, форумів та різних інформаційних сайтів, у туристичних підприємств є
більше можливостей налагодити зв'язок з потенційними споживачами та
продемонструвати свої переваги.
Але навіть якщо розробники бренду приділять достатньо уваги високим
технологіям та віртуальному простору у створенні іміджу туристичного
підприємства, вони повинні мати на увазі, що бренд може проіснувати довше
на ринку лише завдяки визначеної стратегії та орієнтації на цільову аудиторію.
Отже, провівши аналіз теоретичних підходів та інноваційних тенденцій до
створення бренду, а також враховуючи особливості туристичної галузі, можна
зробити низку висновків. Галузь туризму в Україні відповідно до світових
тенденцій має звернути увагу на пошук нових форм роботи зі споживачами.
Створення бренду туристичних підприємств є основою роботи на ринку, який
має один із найвищих показників конкурентної боротьби. Цікавим для
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подальшого дослідження є сектор Інтернет-маркетингу та соціальний медіамаркетинг, який недостатньо розвинений в Україні. Інтернет-брендинг, як один
з важливих інструментів формування бренду туристичного підприємства, може
надавати додаткові переваги в формуванні позитивного іміджу туристичного
підприємства та підвищенні лояльності споживачів, адже Інтернет дозволяє
надавати необмежений обсяг інформації. При цьому кількість споживаної
інформації визначає для себе сам користувач. У порівнянні з традиційними
рекламними технологіями Інтернет-брендинг надає можливість забезпечення
діалогу зі споживачем, встановлення зворотного зв’язку та, з точки зору
інвестицій, коштує значно дешевше.
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ТУРИСТИЧНА ГАЛУЗЬ ВІННИЧЧИНИ: ПОТЕНЦІАЛ
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Проаналізовано туристичний потенціал Вінницької області. Відзначено
наявність унікальних ресурсів, які формують передумови для ефективного та
високоприбуткового розвитку туристичної сфери. Разом з тим, констатовано
наявність низки проблем, що стоять цьому на заваді.
Ключові слова: туризм; туристичний потенціал, туристична сфера, зелений
(сільський) туризм, туристи.
За умови ефективного використання туристично-рекреаційних ресурсів
Вінниччина могла б увійти до провідних туристичних регіонів України. Однак
туристичний

потенціал

Вінницької

області

використовується

далеко

неповністю. Основними перепонами на цьому шляху виступають переважно
чинники

управлінського,

фінансово-економічного,

екологічного,

інформаційного, соціального та культурного характеру. Для подальшого
розвитку туристичної галузі області важливим є аналіз сучасного стану справ у
даній сфері, виявлення перспектив та розробка обґрунтованих пропозицій щодо
зміцнення позицій Вінницької області на ринку туристичних послуг.
Комплексному теоретично-практичному дослідженню питань розвитку
туризму присвячені праці багатьох науковців, зокрема, В. Гловацької, Н. Гук,
О. Кальченко, Р. Кожухівської, О. Мельниченко, Т. Ткаченко, Л. Шульгіної, ін.
Разом з тим, питання розвитку туризму на рівні регіонів потребують
продовження наукових пошуків.
Метою статті є вивчення тенденцій розвитку туристичної галузі
Вінниччини

та

обґрунтування

на

цій

функціонування на перспективу.
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основі

ключових

напрямів

її

Роль та місце туризму у функціонуванні світу важко недооцінити, оскільки
саме йому належить значний внесок у зміцнення контактів і встановлення
добрих відносин, поліпшення порозуміння, виступає чинником зміцнення
авторитету регіону на вітчизняній та на міжнародній арені, вироблення його
ідентичності та іміджу, формує національну гідність, удосконалює особистість
та суспільство, стимулює розвиток торгівлі, гуманітарних сфер, міжнародного
співробітництва, відродження культурної спадщини та традицій, залучає
інвестиції, розвиває інфраструктуру тощо [2, с. 99].
На сьогодні туризм є однією з високодохідних галузей господарювання,
яка в умовах глобалізації безперервно та динамічно розвивається, сприяючи
вирішенню цілого комплексу соціально-економічних проблем. Так, саме за
рахунок туризму у багатьох країнах світу виникають тисячі нових робочих
місць,

підтримується

високий

рівень

життя

населення,

створюються

передумови для поліпшення платіжного балансу країни. Таким чином, туризм у
сучасній системі господарювання займає провідні позиції та виступає
невід’ємною складовою розвитку світового ринку [7, с.19].
Вінниччина має усі передумови для інтенсивного розвитку туризму. В
області на державному обліку перебуває 4307 пам’яток культурної спадщини:
1739 – археології; 1893 – історії; 526 – містобудування та архітектури; 101 –
монументального

мистецтва;
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–

садово-паркового

мистецтва;

1

–

ландшафтна. Основними туристичними об’єктами Вінниччини є: фонтан
ROSHEN; Національний музей-садиба М.І. Пирогова; Вінницький обласний
краєзнавчий музей (у 2017 році відвідало близько 207 тис. туристів); Історикомеморіальний комплекс пам’яті жертв фашизму (ставка Гітлера «Вервольф»),
Палац Потоцьких у м. Тульчин; Державний історико-культурний заповідник
«Буша»; Лядівський Свято-Усікновенський скельний чоловічий монастир та
Браїлівський Свято-Троїцький жіночий монастир. Все більшим попитом серед
туристів, які приїжджають оздоровитися до Вінницької області, користуються
санаторії м. Хмільника та м. Немирова, багатих якісними мінеральними та
прісними підземними водами. Так, далеко за межами не лише області, але й
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України відомий курорт державного значення м. Хмільник – «радонова
скарбниця», український Баден-Баден.
В області зберігається тенденція стабільного росту площі природнозаповідного фонду. Так, на початку 2016 року на території Ільківської сільської
ради Вінницького району створено гідрологічний заказник місцевого значення
«Ільківський став», загальною площею 20,9 га. Загалом на території області
функціонує 409 територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальною
площею біля 60 тисяч гектарів. Є у Вінницькій області і значні ресурси для
розвитку сільського (зеленого) туризму. Сільський (зелений) туризм охоплює
широке коло туристично-рекреаційної діяльності, а саме: відпочинок у
туристичних та курортних центрах, розташованих у селищах та містечках
(зелений туризм), стаціонарний відпочинок у сільській місцевості (сільський
туризм), відпочинок у сільських приватних господарствах (агротуризм), а
також поєднання відпочинку із заняттям екологічним сільським господарством
(екологічний туризм) всебічно сприяють розвиткові даного виду туристичної та
рекреаційної діяльності [1, с. 47].
Проводиться робота по залученню грантових коштів та міжнародної
технічної допомоги в сферу туризму області. Так, Вінницька районна рада
спільно з Вороновицьким музеєм авіації та космонавтики виграла грант від
Європейського союзу на реалізацію проекту: «Туризм як запорука динамічного
соціальноекономічного розвитку сільської громади». Кошти у розмірі 289,8 тис.
євро були направлені на проведення благоустрою території Вороновицького
музею історії авіації та космонавтики та створення на його базі туристичного
центру, реставрацію садиби Грохольських-Можайських. В рамках грантової
програми ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку України» в області
було реалізовано проект «Розвиток велотуризму в Липовецькому районі» (сума
гранту склала 210,7 тис. євро).
Великий потенціал має Вінниччина для розвитку сільського зеленого
туризму. Так, станом на 01.06.2017 р. у регіоні послуги сільського зеленого
туризму надавали близько сорока сільських садиб: вони пропонували
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комфортне проживання, сімейний відпочинок, народну традиційну кухню,
екологічно чисті продукти харчування, цікаве дозвілля. Так, багато сільських
жителів і по сьогодні дотримуються старовинних обрядів та звичаїв під час
свят. Є і майстри народного промислу, які на замовлення виготовлять чудові і
практичні речі. Приїхавши на відпочинок, туристи можуть все це побачити,
почути, спробувати та навчитись. В с. Гайове Барського району, наприклад,
систематично проводиться фестиваль-ярмарок «Подільські смаки». В районі
організовано широкомасштабні проекти – програму «Гадання в ніч на Андрія»
в Луці-Барській, з використанням місцевого фольклору, національного одягу,
старовинних звичаїв та української кухні, сільський фестиваль «Як на Івана, на
Купала» в Терешках, в якому брали участь туристи з Польщі та Америки, а
також фольклорну програму для волонтерів Корпусу миру США в Україні.
Одним із осередків розвитку сільського зеленого туризму у Ямпільському
районі є Державний історико-культурний заповідник «Буша» (с. Буша,
Ямпільський район). Щорічно в районі проводиться мистецький пленер
каменотесів «Подільський оберіг» в с. Пороги за ініціативи голови національної
спілки народних майстрів України Є. Шевченка, який відвідує значна кількість
туристів. Осередком української вишивки є с. Клембівка, де проводиться
щорічний мистецький фестиваль «Мамину сорочку пригорну до серця», який
збирає велику кількість туристів з усієї України. У фестивалі беруть участь
кращі вишивальниці нашої області з усіх районів, представляючи на виставкуярмарок свої вишиті роботи (сорочки, рушники, скатерки, серветки, картини) та
майстри

з

різних

видів

народного

мистецтва

територіальних

громад

Ямпільського району, а також провідні аматорські творчі колективи та окремі
виконавці українських народних та авторських пісень.
У цілому, Вінницька область має високий туристично-рекреаційний
потенціал, що створює значні можливості для розвитку туризму. Разом з тим,
серйозною проблемою є той факт, що чимало пам'яток знаходяться у
занедбаному

стані,

вимагають

реконструкції

і

відновлення,

водночас,

фінансування на культуру є обмеженим, більшість пам'яток не включені до
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туристичних маршрутів, а тому не задіяні в туристичному процесі [2, с. 100].
Матеріально-технічна база туристично-рекреаційних об’єктів загалом не
відповідає сучасним вимогам і потребує значних капіталовкладень для
переоснащення та модернізації. Перешкодами на шляху до перетворення
туристичної сфери області у сучасну галузь економіки також є недостатній
розвиток туристичної інфраструктури, зокрема, реконструкції та будівництва
закладів розміщення туристів різних стандартів (готелів, мотелів, кемпінгів);
відсутність індустрії відпочинку та розваг (за винятком м. Вінниці);
необлаштованість місць короткочасного відпочинку туристів; незадовільний
стан доріг; відсутність під’їздів до туристичних об’єктів; незадовільний стан
більшості пам’яток культурної спадщини, нерозробленість дієвих програм їх
збереження та пристосування для потреб туристів; неефективна діяльність
відповідних структур щодо забезпечення екологічної безпеки територій для
розвитку рекреаційного бізнесу; відсутність системного рекламного та
інформаційного забезпечення; низький рівень забезпеченості автомобільних
доріг туристичною, сервісною та інформаційною структурою (відсутність
рекламних щитів та єдиної системи маркування автошляхів щодо об’єктів
туризму, готелів, хостелів).
Задля

вирішення

існуючих

проблем

Департаментом

міжнародного

співробітництва та регіонально розвитку Вінницької ОДА було розроблено
Програму розвитку туризму у Вінницькій області на 2016-2020 роки.
Програмою передбачено проведення ряду заходів на території області, зокрема,
облаштування стоянок для туристичних автобусів; облаштування зупинок на
водних маршрутах для човнів, катамаранів та будівництво причалів;
пристосування

туристично

привабливих

місць

для

людей

на

візках;

облаштування автокемпінгів, встановлення інформаційних табличок про
туристичні об’єкти. Перспективними туристичними напрямками на Вінниччині,
відповідно до Програми, є: лікувальний та відновлювальний туризму на основі
залучення інвестицій у спа- та лікувальну інфраструктуру існуючої мережі
санітарно-курортних

закладів

області;
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використання

історико-етнічної

спадщини для розвитку туризму (єврейська, польська, подільська минувшина:
Хасидський шлях, шлях Володієвського, «П.І. Чайковський на Поділлі»,
«Духовна спадщина М.І. Пирогова», «Тульчинський шлях О.В. Суворова»;
релігійний туризм та паломництво до святих місць Вінниччини; спортивний та
екстремальний туризм. Доцільними було проголошено реалізацію, щоправда на
державному рівні, і таких заходів як розробка лояльної податкової політики для
туристичних підприємств, що сприятиме зниженню собівартості пакету
туристичних послуг; сприяння держави щодо проведення турів Україною
патріотичного спрямування, популяризації культурних, історичних, етнічних
цінностей

української

держави;

створення

різноманітних

навчальних

(тренингових) програм для підготовки висококваліфікованих кадрів; створення
привабливих умов для іноземних інвестицій в туризм; популяризація України
на міжнародній арені як привабливої туристичної дестинації. Станом на тепер,
як відомо, триває робота над розробкою Програми на наступні п’ять років.
Таким чином, проведений аналіз свідчить, що Вінницька область має
значний туристично-рекреаційний потенціал. За умови вирішення існуючих у
цій сфері проблем туризм у регіоні матиме всі підстави для активізації
розвитку.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ВІННИЧЧИНИ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Проаналізовано проблеми розвитку зеленого туризму у Вінницькому регіоні.
Доведено, що сільський зелений туризм слід розглядати як невід’ємну складову
програми комплексного соціально-економічного розвитку села та його
відродження і за рахунок його розвитку село може отримати поштовх для
сталого економічного та демографічного зростання.
Ключові слова: зелений туризм, економічний розвиток, сільський зелений
туризм, аграрний сектор, рекреаційні ресурси, національна туристична
галузь, туристичні послуги, сфера обслуговування.
Процеси соціально-економічних трансформацій, що відбуваються в
аграрному секторі економіки України, загострення проблем соціальноекономічної сфери українського села обумовлює пошук нових джерел
забезпечення відродження сільських територій та нових нетрадиційних
організаційно-правових форм підприємництва, спрямованих на забезпечення
економічного зростання та підвищення рівня життя сільського населення.
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В таких умовах посилюється значення розвитку сільського зеленого
туризму, який не потребує наявності у громади виняткових туристськорекреаційних ресурсів, що робить його привабливим напрямом розвитку для
більшості сіл та селищ України. Його становлення сприяє системному
вирішенню організаційно-економічних проблем, пов’язаних із відтворенням
трудового потенціалу в аграрній сфері, формуванням нових напрямів
виробництва й реалізації сільськогосподарської продукції, підвищенням
зайнятості сільського населення, зростанням доходів та підвищенням його
життєвого рівня.
Зокрема пошуком шляхів розвитку сільського зеленого туризму як
напряму підприємницької діяльності присвячено праці таких учених, як
А. Амоша, І. Балабанов, В. Брус, В. Васильєв, В. Гловацька, П. Горішевський,
Ю. Губень, В. Данильчук, K. Дронг, Ю. Зінько, С. Ілляшенко та інших. Поряд з
цим, у науковців та у практиків ще немає однозначної думки щодо визначення
сутності та основних принципів розвитку сільського зеленого туризму як
одного з видів несільськогосподарського підприємництва на селі, оскільки у
нашій країні цей вид діяльності ще фактично тільки починає розвиватись та має
досить значні регіональні відмінності.
Сьогодні актуальним є розвиток сільського зеленого туризму, який давно
практикується в Україні. Адже в селах, які мають відповідну рекреаційну базу,
завжди було багато відпочиваючого міського населення. Найпопулярнішими для
відпочинку є села біля морів, річок поруч з гірською місцевістю. Особливо
сприятливі умови для розвитку зеленого туризму створюються на територіях
національних

та

ландшафтних

парків,

де

існує

можливість

поєднати

повноцінний відпочинок з пізнаванням природничого та історико-культурного
потенціалу регіону [6, с. 25].
Українське село має надзвичайно багату історико-архітектурну спадщину,
культуру, самобутній побут, даровані природою мальовничі ландшафти, а
також лікувально-рекреаційні ресурси. Сільський туризм виступає важливим
чинником стабільного динамічного збільшення надходжень до бюджету,
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активізацію розвитку багатьох галузей економіки (транспорт, торгівля, зв’язок,
будівництво, сільське господарство тощо).
Сільський зелений туризм часто ототожнюють з агротуризмом. На думку
М. Рутинського і Ю. Зінька, знак рівності між цими поняттями ставити не
можна, бо поняття «сільський зелений туризм» за змістом значно ширше
порівняно з поняттям «агротуризм».
В основі розвитку сільського зеленого туризму повинні були знаходити
втілення наступні принципи:
- охорона навколишнього середовища, мінімізація збитку в процесі
туристичної діяльності, екологічний нагляд за станом туристичного освоєння
території;
- контрольоване використання технологій туристичного обслуговування;
- соціальна справедливість щодо місцевих громад (прибуток та інші блага
від цього виду діяльності повинні розподілятися на паритетних засадах, з
урахуванням інтересів місцевого населення);
- естетична гармонізація туристичного природокористування (туристична
інфраструктура повинна органічно вливатися в історично сформоване
середовище і зберігати унікальну своєрідність кожної місцевості) [9, с.125].
Сільський зелений туризм слід розглядати як невід’ємну складову
програми комплексного соціально-економічного розвитку села та його
відродження. За рахунок розвитку сільського зеленого туризму можна
забезпечити сталий економічний, демографічний розвиток на селі. А саме:
розширення зайнятості та отримання додаткових доходів жителями сільських
місцевостей;

реалізація

продукції

власного

підсобного

господарства,

забезпечення використання селянських жител, підвищення естетики сільських
будинків,

покращення

інфраструктури

туристичних

послуг,

розвиток

культурної спадщини села, підтримка місцевих звичаїв, обрядів і традицій [7, с.
81].
Однак, потрібно виділити недоліки сільського зеленого туризму, зокрема
такі як: займаються заможні селяни і це поглиблює соціальне розшарування
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сільських жителів, туристичний сезон збігається з сезоном польових робіт,
культура села поступово відмирає, транспортна віддаленість зон відпочинку,
невідповідність запитам сучасного туриста.
Для розвитку сільського зеленого туризму в необхідний комплекс заходів:
- Створення нормативно-правової бази у сфері сільського туризму;
-

Створення

інфраструктури

території,

що

сприяє

комфортному

перебуванню та забезпечення високого рівня обслуговування туристів;
- Організація системної державної підтримки малого підприємництва,
фермерства та кооперації в галузі сільського зеленого туризму, що забезпечує
умови їх сталого функціонування, подолання адміністративних бар’єрів на
шляху їх розвитку, доступ до фінансових і матеріальних ресурсів;
- Розробка стандартів і нормативів, які застосовуються у сфері сільського
зеленого туризму як спеціального сектора індустрії (стандарти і нормативи, що
діють в регіоні у сфері готельного та рекреаційного бізнесу не можуть
механічно переноситися на сектор малого сімейного готельного бізнесу в силу
специфіки останнього);
- Розвиток механізму страхування ризиків при організації та наданні
послуг сільського зеленого туризму;
- Організаційна підтримка: створення спеціальних структур, що надають
системну допомогу і займаються організацією даного сектора туріндустрії, в
тому числі кооперативів;
- Розвиток кадрового потенціалу сфери обслуговування й туризму в
сільській місцевості шляхом вдосконалення системи професійної підготовки,
підвищення кваліфікації та перепідготовки сільських жителів;
- Розширення сфер зайнятості в сільській місцевості та підвищення ділової
активності населення шляхом створення нових робочих місць, у тому числі в
сфері обслуговування туристів;
- Інформаційне забезпечення організації сільського зеленого туризму, в
тому числі впровадження інформаційних технологій, що дозволяють створити
масштабний ринок сільського туризму в віртуальній формі;
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- Сприяння в просуванні сільського туризму шляхом забезпечення участі
малих підприємств, фермерів у виставках і конкурсах [2, с. 38].
Сільський

зелений

туризм

орієнтований

на

використання

сільськогосподарських, природних, культурно-історичних та інших ресурсів
сільської місцевості для створення комплексного туристичного продукту
(рис. 1).

Рисунок 1 – Концептуальна модель сільського зеленого туризму
Що стосується Вінниччини, то туристична галузь області лише починає
розвиватися. В області є всі умови та екскурсійні можливості для розвитку
сільського зеленого туризму, а саме: природна та культурна спадщина,
історико-культурний комплекс, городище трипільської культури, пам’ятки
архітектури і археології, парки, дендропарки, місця поширення народних
ремесел, заказники, пам’ятки природи, бази «зеленого» туризму.
Вінниччина багата якісними мінеральними та прісними підземними
водами, радоновим водам Хмільника немає рівних серед відомих мінеральних
вод Європи, а це чималий потенціал для розвитку курортного туризму.
Перспектива розвитку галузі полягає у створенні конкурентоспроможного
Вінницького турпродукту та розвиток внутрішнього туризму: розробка нових
туристичних маршрутів, розвиток сільського зеленого туризму (представлені
такі ремесла, як різьба по дереву, гончарство, вишивка, писанкарство,
теслярство,

лозоплетіння,

каменотесний

промисел,

флористика, лялька-мотанка, гобелен, плетіння) [1, с.20].
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живопис,

кераміка,

Для відпочиваючих широко представлені народні промисли: різьба по
дереву,

гончарство,

вишивка,

писанкарство,

теслярство,

лозоплетіння,

каменотесний промисел, живопис, кераміка, флористика, лялька-мотанка,
гобелен, плетіння. В області найбільш поширеним сільський зелений туризм є у
Вінницькому,

Барському,

Могилів-Подільському,

Жмеринському,

Ямпільському,

Муровано-Куриловецькому,

Піщанському,

Хмільницькому,

Немирівському, Бершадському, Гайсинському, Літинському та Калинівському
районах [8, с.118].
Подальший розвиток сільського зеленого туризму в області передбачено
стратегією збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на
період до 2020 року. Також треба відмітити, що було підписано угоду між
Вінницькою районною радою та Європейською комісією про надання
грантових коштів у розмірі майже 300 тис. євро на реалізацію проекту «Туризм
– запорука динамічного соціально-економічного розвитку сільських громад»,
який буде реалізовуватись протягом 2015-2016 років. Освоєння таких значних
коштів у Вінницькому районі дасть можливість підвищити добробут його
мешканців. «На сьогоднішній день триває розробка маршрутів сільського
зеленого туризму за наступними напрямками: зелені садиби, спортивний
туризм, походи вихідного дня.
Основним завданням в розвитку туристичної галузі в області є створення
конкурентоспроможного Вінницького турпродукту та розвиток внутрішнього
туризму.
Унікальна природа, багата культурна і духовна спадщина, які знаходять
своє відображення в традиціях і менталітеті українського народу, наявність
великої кількості пам’яток історії та природи створюють передумови для
створення регіонального конкурентоспроможного туристичного продукту, для
цього необхідна наявність наступного:
- Конкурентних переваг для формування турпродукту (природна і
культурна спадщина, людські ресурси, географічне положення, особлива тема і
т.д.);
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- Широкого

набору

конкурентоспроможних

підприємств

у

сфері

обслуговування (засобів розміщення, харчування, транспортних послуг,
інформаційних послуг і т.д.);
- «Критичної маси» підприємств, здатних вмістити значну кількість
туристів (але не більше того, що перевищить гранично допустимі навантаження
на територію);
- Зв’язків і взаємодії між основними «гравцями» в сфері туризму, які
можуть

формуватися

за

формальною

і

неформальною

ознакою,

при

позитивному партнерство між гравцями;
- Структури

або

ініціативної

групи,

здатної

управляти

наявними

туристичними ресурсами і просувати їх на туристичних ринках. При
формуванні регіонального туристичного продукту дуже важливо враховувати
весь «споживчий ланцюжок» (value chain), необхідний туристу (рис. 2) [3,
с.175].

Рисунок 2 – Туристична ланцюжок споживчих цінностей
Унікальна природа, багата культурна і духовна спадщина, які знаходять
своє відображення в традиціях і менталітеті українського народу, наявність
великої кількості пам’яток історії та природи створюють передумови для
створення регіонального конкурентоспроможного туристичного продукту, для
цього необхідна наявність наступного:
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- Конкурентних переваг для формування турпродукту (природна і
культурна спадщина, людські ресурси, географічне положення, особлива тема і
т.д.);
- Широкого

набору

конкурентоспроможних

підприємств

у

сфері

обслуговування (засобів розміщення, харчування, транспортних послуг,
інформаційних послуг і т.д.);
- «Критичної маси» підприємств, здатних вмістити значну кількість;
- Зв’язків і взаємодії між основними «гравцями» в сфері туризму, які
можуть

формуватися

за

формальною

і

неформальною

ознакою,

при

позитивному партнерство між гравцями;
- Структури

або

ініціативної

групи,

здатної

управляти

наявними

туристичними ресурсами і просувати їх на туристичних ринках.
Формування

моделі

розвитку

сільського

зеленого

туризму

має

ґрунтуватися на використанні ендогенного потенціалу туристської дестинації,
регіональної

економічної

структури,

що

реалізує

взаємну

адаптацію

біологічних, природних і технічних ланок. Такі моделі досить різноманітні і
апробовані в практиці багатьох країн [4, с. 58].
Необхідно відзначити, що сільський зелений туризм сприяє розвитку
інших напрямків альтернативних видів діяльності, збуту продукції та надання
послуг. Крім забезпечення зайнятості розвиток альтернативних видів діяльності
сільського

населення

вирішує

ряд

завдань

загальнорегіонального

національного значення, серед них:
- Збереження малих населених пунктів, а значить, і сільського побуту;
- Поліпшення умов життя сільського населення;
- Підвищення доходів сільських жителів;
- Закріплення молоді на селі;
- Стимулювання вивчення народних звичаїв і обрядів;
- Відродження та пропаганда традиційних цінностей і способу життя;
- Розвиток народних промислів;
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і

-

Регламентування

використання

природних

об’єктів,

що

сприяє

збереженню навколишнього середовища;
- Збереження культурної та історичної спадщини території [5, с. 42].
Отже, результати досліджень доводять, що зелений туризм – одна з
найперспективніших

сфер

в

туристичному

бізнесі.

Позитивний

вплив

сільського зеленого туризму на вирішення соціально-економічних проблем села
полягає передусім у тому, що він розширює сферу зайнятості сільського
населення, особливо жінок, і дає селянам додатковий заробіток; розширює
можливості зайнятості сільського господаря не тільки у виробничій сфері, але й
у сфері обслуговування.
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НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ БОРОШНЯНИХ
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ ІЗ ЛИСТОВОГО ТІСТА
В

даній

статті

компонентів

піднімається

листового

тіста

проблема
для

шкідливого

випічки,

а

впливу

також

основних

запропоновані

технологічні рішення, щодо заміни їх більш здоровими компонентами, зроблені
висновки та надані альтернативні замінники.
Ключові слова: ресторан, новітні технології, борошняні вироби, дріжджі,
технології, приготування.
В наш час все більше людей розуміють проблему сторіччя – здорове
харчування. Багато кондитерських виробів виготовляється із листового тіста,
яке містить деякі шкідливі компоненти для здоров’я людини.
Одним із таких проблемних компонентів на виробництві є дріжджі,
емульгатори та інші харчові добавки, які можуть з часом поставити під загрозу
здоров’я людини та призвести до багатьох проблем із здоровям [5]:
- пониження імунітету організму;
- швидкої стомлюваності мозку;
- хронічної мікропатологіі;
- підвищення сприйнятливості до впливу іонізуючих випромінювань та
канцерогенів, що руйнують організм;
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- порушення процесів травлення. У нашому травному тракті дріжджі дуже
швидко розмножуються і пригнічують нормальну флору. Через це порушується
нормальна діяльність шлунка, підшлункової залози, жовчного міхура, печінки,
кишечника, можуть утворюватись пухлини. Багато вчених вважають, що
харчові добавки порушують нормальне клітинне розмноження і провокують
хаотичне зростання клітин. Тому матеріал статті допомагає виправити
проблему, щодо використання окремих компонентів, які шкодять здоров’ю
людини, у технологічних процесах приготування кондитерських виробів.
Згідно

збірника

рецептур

в

переліку

інгредієнтів

основними

компонентами, що додають в листове тісто це борошно, вода, дріжджі, масло,
сіль, цукор. Для виготовлення кондитерських виробів використовується
технологія, при якій листове тісто, що підійшло на дріжджах, посипали
холодним наструганий маслом і розкатували кілька разів. Щоб в процесі масло
не нагрілось і не витекло, тісто на деякий час ставили в холодильну шафу,
потім знову розгортали. Більш швидка технологія приготування листкового
тіста – маргарин змішували з борошном, сіллю, оцтом і водою – таке тісто
можна розкачати всього 1-2 рази. В сучасному світі рецептури усім відомих
«слойок» і рулетів, що надходять зараз в продаж з великих державних
комбінатів, схожі на технологію швидкого приготування листового тіста, але в
тісто додаються емульгатори, які надають тісту особливу еластичність, воно
може розкочуватися вже кілька разів.
Сучасні технології приготування борошняних кондитерських виробів
невідкладно поєднані з технологіями швидкої заморозки. Завдяки новим
винаходам в мікробіології та створенню новітніх типів високоякісних
хлібопекарських дріжджів, стійких до заморожування, за останні десятиліття,
виникли і успішно розвиваються нові галузі харчової промисловості у випічці
високоякісних хлібобулочних і кондитерських виробів із заморожених
напівфабрикатів, в тому числі і листкового тіста [3].Основний інгредієнт при
приготуванні листового тіста це усім відомі дріжджі. В листовому тісті як в
закритій системі дріжджі «живуть», «харчуються», «розмножуються» і
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«помирають». Швидкість їх розмноження залежить від температури і кількості
їжі (цукрів). При високій температурі (30-35 градусів і вище) швидкість
розмноження збільшується, при низькій – падає. Ще один фактор, що
уповільнює швидкість розмноження дріжджів, – солоність середовища. Крім
того, продукти життєдіяльності дріжджів (вуглекислий газ, алкоголь і т.д.)
також уповільнюють швидкість їх розмноження [4].
Для уникнення використання даного виду грибів, в межах даної роботи ми
маємо можливість запропонувати деякі альтернативні підходи, які не шкодять
здоров’ю людини, а навпаки, сприяють його покращенню!
Одною із альтернатив для кондитерських виробів, якою користувались ще
багато поколінь назад, і, до речі користуються і зараз у віддалених кутках
країни – це лимонна кислота і сода.
Сода має властивості розпушувача, який сприяє «підняттю» тіста, а в
поєднанні з лимонною кислотою, як консервантом, вони утворюють чудову
суміш, яка не втратить свої харчові властивості після заморозки.
Окремий доволі шкідливий компонент будь яких кондитерських виробів є
емульгатор.
Емульгаторами називаються харчові добавки, призначені для створення
однорідних емульсій з продуктів, які не змішуються між собою, наприклад
вода і рослинна олія.
Добавки – емульгатори відповідають за консистенцію продукту, його
в'язкість і пластичність. Дія емульгаторів полягає в можливостях поверхнево –
активних речовин, що входять до їх складу, знижувати енергію, необхідну для
змішування продуктів [1].
Чудовою альтернативою використання емульгатору у приготуванні
борошняних кондитерських виробів із листового тіста є яйця.
На виробництві більш зручно використовувати яєчний порошок.
Він не вимагає особливих умов зберігання, його смакові якості не
поступаються свіжим яйцям.
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Важливим є зберігання пропорції, а саме одне яйце замінює 278 грам
яєчного порошку.
Обов’язковим є те що яєчний порошок повинен відповідати наступним
вимогам:
- смак і запах властиві висушеному яйцю, без домішок;
- колір від світло-жовтого до яскраво-жовтого, однорідний по всій масі;
структура порошкоподібна, допускаються грудочки, які легко роздавлюються.
Яєчний порошок повинен також відповідати нормативам по масовій частці
вологи, жиру, білкових речовин, кислотності, розчинності.
Загалом якість яєчного порошку має відповідати вимогам ГОСТ 2858-82.
Дані компоненти є доволі доступні для будь якого підприємства.
В статті наведено впливи окремих компонентів, які використовуються при
приготуванні кондитерських виробів з листового тіста, на здоров’я людини.
Описано сучасні інгредієнти, які використовуються при приготуванні
кондитерських виробів з листового тіста та підібрано натуральні замінники,
найбільш шкідливим із них. Дані замінники зручні у використанні на
підприємствах будь якого масштабу та не вимагають надвеликих затрат.
Список використаних джерел:
1. Ростовський В. Технологія виробництва борошняних кондитерських
виробів. Абетка кондитерського мистецтва. Навчальний посібник. Київ:
Кондор, 2018. 497 с.
2. Альхабаш О. Листове тісто. Київ: Віват, 2015. 44 с.
3. Короткі

відомості

кондитерських

виробів.

про

розвиток

URL:

виробництва

борошняних

https://uk.baker-group.net/confectionery-

formulations-technology-raw-materials-and-ingredients/production-of-flourconfectionery-products/brief-information-about-the-development-of-the-productionof-flour-confectionery-products-in-the-ussr.html
4. Дріжджі.

Склад,

властивості,

http://inmoment.com.ua/beauty/health/yeast.html
220

застосування.

URL:

5. Бездріжджовий

чи

дріжджовий

хліб.

URL:

https://sz.lviv.ua/article/Unikalni_produkty_dlia_zdorovoho_kharchuvannia/2014081
3_1740/
УДК 637.352:613.2(045)
Загребельна Т.М.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
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У статті підкреслено питання виробництва сиру кисломолочного та сиркових
виробів в Україні, як здорового харчування Проведено аналіз структури
виробництва молочної продукції в Україні. Окреслено основні вимоги до
молочної сировини. Як біологічно цінний продукт кисломолочний сир і сиркові
вироби займають одне з пріоритетних місць як у здоровому харчуванні, так і в
промисловій

галузі,

що

характеризується

поступовим

розширенням

асортименту і удосконаленням технологій виробництва. Від якості сировини,
безпосередньо, залежить якість кінцевого готового продукту. Молочна галузь
повинна спрямовувати свою роботу на модернізацію та покращення
виробництва, посилювати контроль і вимоги до виготовлення молочної
продукції.
Ключові

слова:

сир

кисломолочний,

молочний

сегмент,

технологія

виробництва, молочна сировина, сирковий виріб.
В Україні відбуваються складні соціально-економічні та політичні
процеси, що формують умови розвитку харчової промисловості. Останніми
роками

у

напрямку

молочної продукції, яка

є

ключовою

частиною

продовольчого життя, велика увага приділяється молочним продуктам, що
володіють високою харчовою цінністю, збагаченими вітамінами і мінеральними
речовинами. У той же час, маючи успіхи в модернізації технології випуску
молочної продукції вітчизняна молокопереробна галузь все ще не вийшла на
траєкторію стійкого розвитку. Аналізуючи стан ринку сиру кисломолочного,
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відзначається

незадовільна

якість

продукту

та

велика

вартість,

що

спричиняється головним чином при виробництві сиру нестачею основної
сировини – молока.
Молочна продукція є поживною та корисною продукцією для здоров’я
людини і з огляду на біологічну цінність, завжди займає пріоритетні місця в
організації правильного харчування як дорослих, так і дітей. Тому забезпечення
населення широким асортиментом молочних продуктів високої якості –
основне завдання молочної промисловості. В сучасних умовах функціонування
ринку основними тенденціями щодо підвищення ефективності виробництва та
забезпечення конкурентоздатності продукції стали раціональне використання
всіх складових молока та його перероблення і покращення споживчих
властивостей продукту. Слід відзначити, що до 2022 року встановлено
перехідний період, щоб виробники молочної галузі змогли адаптуватися до
нових вимог, а саме, відповідності новому стандарту ДСТУ 3662:2015, що
передбачає три сорти молока: екстра-клас, вищий і перший. Це означає, що
молоко другого ґатунку не зможе надходити на переробні підприємства. Це, в
свою чергу, спонукає фахівців і вчених харчових галузей промисловості,
уточнювати і переглядати вимоги до новостворених продуктів, враховуючи
зміни в умовах праці й побуту сучасної людини і удосконалювати технології
виробництва.
Серед галузей харчової промисловості однією із провідних є молочна
галузь. Питання перспектив розвитку та функціонування молочної галузі
завжди є актуальною, адже молоко та молочні продукти є одним із основних
цінних продуктів харчування людини. Особливої актуальності набуває
виробництво кисломолочної продукції, що є супутнім компонентом при
розробці різноманітних товарів харчової промисловості, в тому числі, виробів
сиркових. Тому в плані розвитку даної галузі в сучасних умовах залишаються
важливими

питання

підвищення

ефективності

технологічних

процесів,

введення на ринок напівфабрикатів багатофункціонального призначення з
високою харчовою та біологічною цінністю і тривалим терміном зберігання, що
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зумовлює розширення необхідного асортименту кисломолочних виробів і, як
наслідок,

поліпшення

забезпечення

населення

України

високоякісною

кулінарною продукцією.
Мета статті – визначення і характеристика сиру кисломолочного, аналіз
науково обґрунтованої технології виробництва напівфабрикату сирного
кисломолочного і аналіз показників сиркових виробів як кінцевого готового
продукту.
Молочний сегмент ринку України включає такі товарні групи, як вершки,
сир сичужний та кисломолочний, концентроване молоко

і вершки, сухе

молоко, масло вершкове та молочні пасти, кисломолочні продукти (кефір,
сметана, йогурт), морозиво.Відповідно до сучасних уявлень науки про
харчування, велике значення для збалансованого харчування людей має
кисломолочний сир.
Кисломолочний сир – це кисломолочний продукт, який виготовляють
сквашуванням молока, маслянки чи її суміші з молоком, заквашувальними
препаратами із застосуванням способів кислотної, кислотно– сичужної або
термокислотної коагуляції білка ( згідно ДСТУ 2212:2003 «Виробництво
молока та кисломолочних продуктів. Терміни та визначення понять») [1].
За аналізом структури виробництва молочної продукції в Україні сир
кисломолочний займає вагому частку (20,8%) на фоні іншої молочної
продукції.
Для виробництва кисломолочного сиру використовують:
– молоко коров’яче незбиране згідно ДСТУ 3662;
– молоко знежирене, кислотністю не більше 20 °Т, одержане з коров’ячого
молока згідно ДСТУ 3662;
– вершки, одержані з коров’ячого молока згідно ДСТУ 3662 або згідно з
чинними нормативними документами;
– закваски або заквашувальні препарати прямого внесення вітчизняного
виробництва згідно чинними нормативними документами або аналогічні
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закордонного виробництва за наявності гігієнічного висновку центрального
органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України;

Рисунок 1 – Структура виробництва молочної продукції
– пепсини харчові згідно з ДСТУ 4457;
– препарати ферментні згідно з ДСТУ 4457;
– хлорид кальцію двоводний, хлорид кальцію фармакопейний, хлорид
кальцію технічний безводний не нижче 1 ґатунку згідно з чинними
нормативними документами;
– воду питну згідно з ДСТУ 2874 [2, с.4-5].
При підборі молока на сир повинні проводити постійний моніторинг
сировини на інгібуючі речовини, антибіотики, вміст основних молочних
компонентів, кількість соматичних клітин, регулярно провіряти молочну
сировину по бродильній пробі, контролювати кількість спор анаеробних
лактозброджуючих маслянокислих бактерій [3].
Якісний сир являє собою однорідну масу білого або світло-жовтого
кольору, з приємним ароматом, який не повинен бути кислим або гірковатим.
Смак у свіжого сиру м'який та ніжний, нейтральний, без вираженої кислоти або
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солоності.Виняткові властивості кисломолочного сиру обумовлені технологією
його виробництва.
Приймання та підготовка молока

Сепарування молока

Складання суміші нормалізованого молока

Пастеризація

Сквашування

Розрізання згустку

Відділення сироватки та розлив згустку

Самопресування та пресування згустку

Охолодження

Фасування та пакування

Рисунок 2 – Технологічний процес виготовлення кисломолочного сиру
У процесі виготовлення продукту з молока виділяють найважливіші
компоненти – легкозасвоюваний білок (казеїн) та молочний жир.Основною
ознакою, якахарактеризує сир кисломолочний і зумовлює його високу харчову
ібіологічну

цінність,

є

підвищений
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вміст

білка

(10...16%),

порівняно

знезбираним молоком (3,2±0,5%). Більшу частину білків сирукисломолочного
складає казеїн, який може замінити тваринні білки іволодіє великою поживною
цінністю.
Таблиця 1 – Класифікація асортименту кисломолочних сирів та
показники якості
Вид кисломолочного
Масова частка, %
сиру
Жиру, не менше
Вологи, не більше
18%-ї жирності
18
9%-ї жирності
9
Нежирний
М’який дієтичний:
Нежирний
4%-ї жирності
4
9%-ї жирності
9
11%-ї жирності
11
М’який дієтичний з
плодово-ягідними
наповнювачами:
Нежирний
4%-ї жирності
4
9%-ї жирності
9
11%-ї жирності
11
Столовий
2
Селянський
5

Кислотність, °Т не
більше

65
73
80

210
220
240

79
77
66
73

220
220
180
210

72
69
66
64
76
74,5

200
190
180
180
220
200

До складу білків сирукисломолочного входять усі незамінні амінокислоти.
Жир,

щоконцентрується

разом

з

білком

при

виробництві

сиру

кисломолочногонапівжирного та жирного, засвоюється організмом на 90...95%
і міститьряд незамінних жирних кислот [4, с.35].
Жирний, напівжирний, селянський і нежирний сир, вироблений з
пастеризованого молока кислотно-сичужним способом є основною сировиною
для виробництва сиркових виробів.
Для сирних напівфабрикатів допускається використовувати сир з
непастеризованої сировини, в той час, коли для жирних сирних виробів
додатково використовують масло вершкове.
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Сирковий виріб – продукт, який виробляють із кисломолочного сиру,
виготовленого з пастеризованого молока, з доданням вершків, вершкового
масла, наповнювачів, харчових добавок та призначені для безпосереднього
вживання в їжу.
До сиркових виробів відносять різні види сирної маси, сирки, торти,
креми, десерти, сирні напівфабрикати, такі як: сирники, вареники, сирні
запіканки і молочно-білкові пасти. В якості добавок - спеціально оброблені
зерна злаків, печиво, вафлі, шоколад, мармелад та інше.
Сучасні технології передбачають збагачення сиркових виробів вітамінами,
мінеральними речовинами, поліненасиченими жирними кислотами.
Використання натуральних підсолоджувачів – екстрактастевії, фруктози,
глюкози та рослинних екстрактів, витяжок в тому числі із лікарських рослин
дозволили розширити асортимент сиркових виробів спеціального призначення.
Технологічний процес виготовлення сиркових виробів здійснюється за
такою принциповою технологічною схемою.
Кисломолочний сир приймають за масою та якістю, встановленою
лабораторією підприємства.
Для надання сиру кисломолочному однорідної консистенції без грудочок і
крупинок його перетирають на вальцях чи пропускають через колоїдний млин.
Для доведення масової частки вологи сиру кисломолочного до необхідної
при виробництві конкретного виду сиркового виробу, його допресовують на
устаткуванні, що підприємство має в наявності (преси, центрифуги та інше).
Після пресування визначають масову частку вологи сиру кисломолочного,
а у разі допресування сиру кисломолочного, що містить жир, ще й масову
частку жиру. За необхідності нормалізації сиру кисломолочного маслом
вершковим та вершками пластичними, їх поверхню зачищають.
Масло та вершки перетворюють у тонку стружку за допомогою
подрібнювача або попередньо розрізають на дрібні шматки і розтоплюють до
сметаноподібного стану. Вершки перед використанням пастеризують при
температурі (90±2) °С, фільтрують та охолоджують до температури не вище 8
°С . За потреби додають наповнювачі, смакові добавки, і потім охолоджують і
фасують.
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Таблиця 2 – Фізико-хімічні показники сиркових виробів
Назва показника

Маса сиркова Метод контролювання

Масова частка жиру, %, не більше ніж
Масова частка вологи, %, не більше
ніж

26
78

згідно з ГОСТ 5867
згідно з ГОСТ 3626

Масова частка сахарози, %, не менше
ніж
Масова частка кухонної солі, %, не
більше ніж
Кислотність титрована, °Т, у межах

5

згідно з ГОСТ 3628

1,5

згідно з ГОСТ 3627

Від 150 до
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відсутня
6

згідно з ГОСТ 3624

Фосфатаза
Температура під час випуску з
підприємства-виробника, °С, не більше
ніж

згідно з ГОСТ 3623
згідно з ГОСТ 3622

Сиркові вироби випускають солодкими (цукру 13%…26%) і солоними
(солі 1,5%…2%), масова частка жиру в них може бути різною: високожирні
вироби (20%…26%), жирні (14,5%…15,9%), напівжирні (7%…8%), знежирені.
Нормалізацію проводять пастеризованими вершками, маслом вершковим або
сметаною за рецептурами. За органолептичними, мікробіологічними та фізикохімічними показниками сиркові вироби повинні відповідати вимогам діючої
нормативно-технічної документації [5].
Органолептичні показники якості кисломолочного сиру і сиркових виробів
повинні повністю відповідати вимогам ДСТУ 4503:2005 «Вироби сиркові
загальні технічні умови»[6].
Як біологічно цінний продукт кисломолочний сир і сиркові вироби
займають одне з пріоритетних місць як у здоровому харчуванні, так і в
промисловій

галузі,

що

характеризується

поступовим

розширенням

асортименту і удосконаленням технологій виробництва. Від якості сировини,
безпосередньо, залежить якість кінцевого готового продукту. Молочна галузь
повинна спрямовувати свою роботу на модернізацію та покращення
виробництва, посилювати контроль і вимоги до виготовлення молочної
продукції.
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Захарчук А.С.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ СИРОВИНИ
ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ІТАЛІЙСЬКИХ СИРІВ
Наведено відмінності до молока заготовляємого по ДСТУ 2661-97 та вимог
сиропридатного молока для сировиробничих підприємств . Важливого значення
при виробництві крафтових м’яких італійських сирів набувають вимоги до
контролю якісного і кількісного складу інгредієнтів, що міститься у молоці.
Молоко представляє собою добре поживне середовище для розвитку більшості
мікроорганізмів. Всі мікроорганізми, які зустрічаються у молоці ділятьсяна
три групи: технічно важливі, патогенні і санітарно-показові мікроорганізми.
Санітарно-показові мікроорганізми свідчать про ступінь забруднення молока і
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недодержання санітарно-гігієнічних режимів виробництва . Таким чином,
матеріал статті про новітні технології до отримання молока-сировини для
виробництва італійського сиру, є однією з головних проблем, яку необхідно
вирішувати для підвищення якості і безпечності.
Ключові слова: дослідження, молоко-сировина, молочна продукція, сир,
виробництво, крафтові, італійські сири.
Більшість підприємств, в тому числі по виготовленню крафтових
італійських сирів сьогодні відчувають певні труднощі з забезпеченням
виробництва достатньою кількістю молока-сировини
За рекомендаціями Київського науково-дослідного інституту гігієни
харчування, споживання сиру (в перерахунку на молоко) на душу населення в
рік повинно становити 390 кг, в тому числі: незбираного молока – 127 кг,
знежиреного – 17, масла – 5,7, сиру кисломолочного – 9, сметани – 6,1 і сиру
твердого – 5,4 кг [1],але на сьогодні кожний пересічний українець споживає
тільки 2,3-2,5 кг сиру на рік. До найбільших виробників молока і молочної
продукції в Україні відноситься Вінницька область. За кількістю сировинимолока, яке виробляється у регіоні, Вінницька область займає друге місце в
Україні, підприємств що виробляють сир налічується п’ять.
Сир має велику цінність з точки зору фізіології харчування,тому
провадження у виробництво екологічно чистої сировини-молока, що містить
натуральні компоненти, а саме білки, жири, вітаміни, мінеральні та інші
корисні для виробництва інгредієнти.
Нами проведено дослідження складу і якості молока, яке надходило від
фермерських та приватних господарств на молочний завод Вінницької області
протягом кількох років. За цей період у Вінницькому регіоні обсяг виробництва
молока скоротився на 33,5 %. Як нами встановлено, протягом останніх років
для виробництва на завод надходило молоко, в складі якого 40 % було від
фермерських господарств і 60 % – від приватних. Тобто на даний час
основними виробниками молока є приватні господарства і сировинна база
молокопереробних

підприємств

формується
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за

рахунок

сировини,

що

надходить від населення. За останнє десятиріччя в області не тільки знизились
обсяги виробництва молока, але й відчутно погіршила його якість, особливо з
показників безпеки [4]. Для отримання певної кількості молока, необхідної для
виробництва італійських сирів в промислових умовах є його охолодження до
температури 6-8 оС і тимчасове резервування в охолодженому стані протягом
12-24 годин,тому проведено дослідження якості молока-сировини і ступеню
його мікробного забруднення. Для дослідження якості молока, використали
середні

проби

молока-сировини.

Жирність

молока

поквартально,

для

використання в виробництві італійських сирів по сезонах (рис. 1). При підборі
молока для м’яких сирів необхідно не забувати про сезонні зміни якісних
показників молока. Склад і властивості молока значно змінюються на протязі
року, найбільш оптимальне співвідношення молочних компонентів в молоці з
травня по жовтень.
Таблиця 1 – Характеристика молока в залежності від пори року (n=3,
P≥0.95)
Показники
1
Густина, кг/м

3

1032

Титрована кислотність, 18
о
Т
Активна кислотність
6,68
(рН)
Ступінь чистоти, група
І
КМАФАнМ
ІІ
Сичужно-бродиль-на
ІІ
проба, клас
Зсідання молока (за
ІІ
Діланяном), тип
Кількість соматичних
320
клітин, тис/см3
280
Бактеріальне
забруднення,
КУО
тис/см3
5
Кількість спор
мезофільних лактатзброджуючих
анаеробних бактерій
(КСМЛАБ) в 1 см3
Інгібітори росту заквашувальної
мікрофлори
М.ч.ж
3.1

Місяці року
2
3

4

5

6

7

8

1030

1032

1032

1030

1028

1032

1029

17

18

18

18

17

18

17

6,58

6,80

6,70

6,66

6,52

6,76

6,68

І
ІІ
ІІ

І
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Рисунок 1 – Жирність молока поквартально
Сьогодні в Україні діє ДСТУ 3662-97 «Молоко коров’яче незбиране.
Вимоги при закупівлі», молоко першого ґатунку повинне містити 500 тис.
бактерій на 1 млн., проте молокопереробні підприємства через великий дефіцит
сировини змушені приймати навіть молоко з бактеріальною забрудненістю 3-4
млн./млн., що, певна річ, негативно впливає на якість молочної продукції [2,3].
Стало цілком очевидним, що нові вимоги потребують кардинальних змін і
нових проектних розробок,в тому числі і для виготовлення крафтових
італійських сирів. Для стабільного забезпечення якісною сировиною потрібно
створювати спеціалізовані високорентабельні молочні ферми, де технологія
виробництва відповідала б сучасному рівневі й забезпечувала б отримання
високоякісного і дешевого молока, що можливо лише на великих комплексах,
де також використовується вторинна сировина
Таблиця 2 – Вторинна сировина при виробництві італійських сирів
№

Найменування продукції

1

Сир Російський

2

Сироватка знежирена

3

Сироватка (2%)

4

Вершки

ДСТУ
ТУ У 15.5 - 24934992-005: 2005
ДСТУ ISO 7208-2002
ДСТУ ISO 5536/IDF 23:2008
ДСТУ 2661:2010
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Вимоги при варінні крафтових італійських сирів ставляться не тільки до
компонентів молока, але і до їх співвідношень. Коефіцієнт співвідношень : жирбілок 1,25-1,10; жир і СМЗ 0,46-0,40; білок і СМЗ0,42-0,36. Для виробництва
італійських сирів визначають тривалість сичужного згортання(сичужна проба)і
сиро придатність(сичужно-бродильна і бродильна проби) [5].
Проба на бродіння це здатність деяких мікроорганізмів, присутніх в
молоці, згортати його. В залежності від часу згортання і характеру згустку
оцінюють його придатність для виробництва м’якого італійського сиру.
Одним з основних показників сиро придатності є показник класу по
сичужно-бродильній пробі, визначаючий здатність деяких мікроорганізмів
молока утворювати згусток під дією сичужного ферменту, цей показник також
приблизно дає уяву про якість сировини з точки зору БГКП. Сиропридатним
для м’якого італійського сиру вважається молоко не нижче другого класу по
сичужно-бродильній пробі. Важливим критерієм сиропидатності молока, від
якого залежить якість м’яких сирів є кількість спор лактозброджуючих
маслянокислих бактерій. Цей показник визначають для оцінки степені риску
пізнього спучування сиру, тому кількість маслянокислих в молоці нормується(
не більше 13 спор в 1 куб. см.)для сирів з низькою температурою другого
нагрівання. Кількість соматичних клітин є одним з основних показників
санітарного стану молока(500 тис. в 1 куб.см)Не допускається використовувати
анормальне молоко: молозивне, стародійне, маститне, коли соматичні клітини
збільшуються до декілька десятка мільйонів).Молоко з високою кількістю
соматичних клітин має змінний склад білкової фракції, низьке сичужне
згортання, понижений вихід сиру, підвищену вологу і нехарактерний смак.
Вміст в молоці інгібуючих речовині антибіотиків знижує швидкість
розвитку мікрофлори, що дає можливість розвитку хвороботворних та технічно
шкідливих бактерій. При цьому інгібуюча дія антибіотиків на шкідливу
мікрофлору менша , ніж на необхідну. Забруднення молока інгібуючими
речовинами не дає правильної картини редуктазної та бродильної проб.
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Виробництво м’яких, в тому числі італійських сирів ставить більш жорсткі
вимоги до бактеріальної чистоти молока. Це пояснюється режимами
пастеризації молока при виробництві крафтових сирів, тим що від початку
переробки молока на сир до споживання його, як готового продукту проходить
багато часу, під час якого мікрофлора може розмножитись і понизити його
якість. При дозріванні молока в ньому розмножуються молочнокислі і деякі
протеолітичні бактерії. Завдяки їх життєдіяльності знижується окисновідновний

потенціал,

утворюються

продукти

розщеплення

казеїну,

інактивуються бактерицидні системи молока і проходить ряд змін в результаті
яких молоко стає сиро придатним.
При підборі молока на сир повинні проводити постійний моніторинг
сировини інгібуючих речовин, антибіотиків, вмісту основних молочних
компонентів, кількості соматичних клітин, регулярно провіряти молочну
сировину по бродильній пробі, контролювати кількість спор анаеробних
лактозброджуючих маслянокислих бактерій, що сформульовано в таблиці.
Таблиця 3 – Показники сиро придатності молока-сировини в
сироробстві.
Показники

Значення

Кількість спор
13
лактозброджуючихмаслянокислих
мікроорганізмів в 1 куб.см, не більше
Сорт, не нижче
1
Клас по сичужно-бродильній пробі, не 11
нижче
Клас по редуктазній пробі, не нижче
11
КМАФАнМ,КОЕ в 1 куб. см
1*106
Кількість соматичних клітин в 1 куб. см
500 тис.
Кислотність Т, не більше
18
Масова доля білка, не менше
2,8

Важливого значення при виробництві крафтових м’яких італійських сирів
набувають вимоги до контролю якісного і кількісного складу інгредієнтів, що
міститься у молоці. Молоко представляє собою добре поживне середовище для
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розвитку більшості мікроорганізмів. Всі мікроорганізми, які зустрічаються у
молоці ділятьсяна три групи: технічно важливі, патогенні і санітарно-показові
мікроорганізми. Санітарно-показові мікроорганізми свідчать про ступінь
забруднення

молока

і

недодержання

санітарно-гігієнічних

режимів

виробництва. Таким чином, якість молока-сировини, що надходить для
виробництва італійського

сиру, є однією з головних проблем, яку необхідно

вирішувати для підвищення якості і безпечності, збільшення виходу і зниження
собівартості готової продукції.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА М'ЯКИХ СИРІВ
У статті висвітлено теоретичні основи технології виробництва м’яких сирів.
Вітчизняна молочна промисловість потребує істотного оновлення щодо
асортименту продуктів харчування, в тому числі асортименту мяких
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італійських сирів,нових технологічних рішень виробництва це обумовлює
актуальність і перспективність матеріалу статті.
Ключові

слова:

сир,

технологія,

харчова

цінність,

білок,

вітаміни,

виробництво, асортимент.
Ринок сирів традиційно представлений твердими сирами і тільки
невеликою кількістю м'яких сирів, тоді як європейські країни (Німеччина,
Франція, Італія й інші) традиційно славляться вишуканістю асортименту м'яких
сирів. Харчова цінність таких сирів обумовлена їх складом, наявністю
незамінних амінокислот, вітамінів, кальцієвих, фосфорнокислих та інших
мінеральних солей [1].
М’які сири – це високопоживні харчові продукти, які виготовляють
шляхом ферментативного згортання білків молока, з подальшою обробкою і
дозріванням виділеної сирної маси [2].
За приблизними підрахунками на сьогоднішній день в світі налічується
більше 2000 сортів сиру. Точне число, напевно, не зможе назвати ніхто, але
навіть ці приблизні числа вселяють пошану до цього продукту [3].
Сучасна Італія виробляє більше 400 видів сиру, і практично всі вони
унікальні, оскільки на смак і структуру сиру впливає не тільки рецептура
виробництва, але й такі важливі параметри як сировина, яким харчуються
тварини, що дають молоко для сиру, клімат, при якому дозрівають сири і т.д.
По статистиці п'ятдесятиграмовий шматочок сиру, який людина може з'їсти за
трапезою, принесе йому таку ж користь, як пів літра молока. [4]. Харчовий
білок повинен включати необхідні для життєдіяльності організму людини
незамінні амінокислоти, причому рівень їх вмісту в білку тваринного
походження (наприклад, в сирі) значно вищий, ніж в рослинних білках [5].
Метою та актуальністю статті актуальністю є висвітлення теоретичних
основ технології виробництва м’яких сирів. Вітчизняна молочна промисловість
потребує істотного оновлення щодо асортименту продуктів харчування , в тому
числі асортименту м’яких італійських сирів ,нових технологічних рішень
виробництва це обумовлює актуальність і перспективність матеріалу статті.
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Овече і козине молоко займають відповідно третє та четверте місця у
світовому виробництві молока, одержаного від різних видів тварин [24, ]. Це
молоко є важливим і цінним продуктом у харчуванні людини в регіонах
Середземномор’я, Азії, Східної Європи, Індії. Використовується воно в
основному для виробництва сирів. Значний розвиток в останні десятиліття
отримало

розведення молочних

кіз. Найбільша

кількість

цих

тварин

зосереджена в Індії, Китаї, Пакистані та Ірані [27]. В Європі найбільшу
кількість козиного молока виробляють в Німеччині (460 тис. т.), Франції (430
тис. т.) та Італії (113 тис. т.) [28].
М’які сири займають особливе місце в групі натуральних сирів. Їх
виробництво відоме з давніх часів в регіонах з гарячим кліматом, де інші види
сирів погано зберігаються [3, ]. Головною особливістю цієї групи сирів є
визрівання і зберігання в концентрованому розчині кухонної солі (16...22 %),
що визначає і характеризує ознаки розсільних сирів.
Із загальної кількості сичужних сирів розсільні становлять біля 20 %.
Асортимент їх нараховує приблизно 30 найменувань, серед яких найбільша
питома вага належить бринзі.
Технологія виготовлення цих сирів є однією з найбільш простих, оскільки
соління, визрівання, зберігання більшості з них відбувається в середовищі
концентрованого розчину солі [44]. При цьому витрати пов’язані з доглядом за
цими сирами є мінімальними. Однією із особливостей виробництва розсільних
сирів є можливість використання в якості сировини коров’ячого, овечого,
козиного і буйволиного молока або суміші вказаних видів молока з коров’ячим
у різних співвідношеннях. Розсільні сири відрізняються підвищеною масовою
часткою

хлориду

натрію

(4…7

%),

підвищеною

вологістю

після

самопресування і пресування (49...56 %) та готовому продукті (47…53 %). Це
зумовлює специфічні особливості цих сирів, своєрідний гостро-солений смак,
дещо крихку і щільну консистенцію, відсутність шкірки. Розсільні сири
виготовляють в основному жирні з вмістом жиру в сухій речовині 40...50 %.
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У розсільних сирах під час визрівання внаслідок насичення сіллю
збільшується кількість сухої речовини. У зв’язку з цим вміст жиру в сухій
речовині зрілого сиру порівняно із свіжим зменшується на 4 % і може складати
36…40 % для напівжирних і від 46 до 50 % для жирних сирів. В той же час для
сирів, які визрівають у повітряному середовищі і вміст солі в яких коливається
у вузьких межах (2...3 %), таке відхилення у вмісті жиру неможливе. Отже, чим
довше зберігається сир в розсолі, тим більше він буде містити солі, а значить і
сухої речовини, в перерахунку на яку буде зменшуватись концентрація
молочного жиру. Ця особливість враховується в стандартах на розсільні сири.
Тому, нормалізація молока за жирністю повинна забезпечити вміст жиру в
одно-, дводенному сирі на 1,5...2 % вищий від мінімального, передбаченого
стандартом. Розсільні сири в порівнянні з іншими видами сирів мають
відмінності в динаміці і інтенсивності перебігу мікробіологічних і біохімічних
процесів. Початковий вміст вологи порівняно з твердими сирами на 5...7 %
вищий і складає 52...56 %. Під час тривалого контакту з розсолом високої
концентрації (18...22 %) сир втрачає 8...16 % вологи, в тому числі в перші 10 діб
соління – до 6...6,5 %. Одночасно відбувається процес інтенсивної дифузії солі
в сир. За перші 10 діб соління в розсолі 20 %-вої концентрації масова частка
солі в сирі досягає 4 % і більше, а до кінця визрівання 6...7 %, що в 2,5...3,0 рази
більше, ніж у голандському сирі. В розсільних сирах в перші дні соління масова
частка кухонної солі у водній фазі, яка є показником умов розвитку
молочнокислої мікрофлори, перевищує 8,5 %, що зумовлює пригнічення
життєдіяльності цих бактерій. Виготовлення бринзи – основного представника
групи розсільних сирів, включає цілий ряд основних технологічних операцій.
Приймання молока полягає у визначенні масової частки жиру, кислотності,
механічного

забруднення,

органолептичних

властивостей,

КМАФАнМ,

бродильної, сичужно-бродильної проби та проби на наявність масляно-кислих
бактерій. Підготовка молока до виробництва сиру включає очищення,
охолодження,

резервування,

визрівання,

нормалізацію,

пастеризацію,

охолодження до температури зсідання. Під час визрівання покращуються
238

фізико-хімічні і технологічні властивості молока. Зокрема збільшується
кількість розчинних азотистих речовин, укрупнюються (збільшуються) міцели
казеїну, знижується окиснюваний потенціал, частина нерозчинних солей
кальцію переходять у розчинний стан. Ці та інші зміни позитивно впливають на
процеси сичужного згортання молока, розвиток і протікання мікробіологічних
та біохімічних процесів у сирній масі, і в кінцевому результаті на якість сиру
[3]. Для виробництва сирів стандартних за фізико-хімічними показниками
необхідно проводити нормалізацію молока за масовою часткою жиру з
врахуванням масової частки білка [4]. Пастеризацію молока проводять для
знешкодження

технічно

шкідливої

для

виробництва

сиру

патогенної

мікрофлори, вірусів та бактеріофагів. Разом з цим, пастеризація знищує крім
шкідливої і корисну мікрофлору, проте деякі бактерії при цьому виживають. Це
так звана залишкова мікрофлора, яка складається з термостійких видів бактерій,
в тому числі часто не молочнокислих. Після пастеризації в молоці зберігаються
спорові форми бактерій. В результаті пастеризації відбувається часткова
денатурація білків, збільшується кількість нерозчинних мінеральних солей,
змінюється розмір, діаметр частинок казеїнового комплексу, що знижує
здатність молока до згортання під дією молокозсідального ферменту. Тому
оптимальним

режимом

пастеризації

молока

при

виробництві

сиру

є

температура +74±2°С з витримкою 20...25 секунд.
Після пастеризації молоко охолоджують до температури згортання і
вносять послідовно ряд компонентів: 40 %-вий розчин хлористого кальцію з
розрахунку 10…40 г безводної солі на 100 кг молока, бактеріальну закваску із
чистих (або змішаних) культур спеціально підібраних мікроорганізмів, а також
молокозсідальний фермент. Згортання молока здійснюють з допомогою
молкозгортальних ферментів тваринного, мікробного походження або чистого
хімозину. Природним класичним молокозсідальним ферментом є сичужний
фермент, який отримують із шлунку (сичуга) підсисних телят і ягнят. Крім
того, застосовують пепсини і ферментні препарати, які є сумішшю різних
молокозсідальних препаратів тваринного походження. При виробництві сирів
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також застосовують молокозсідальні ферменти мікробного походження, з
допомогою яких виготовляють більше 50 % всіх сирів у світі.
До факторів які впливають на швидкість згортання молока належать:
температура, кислотність і ступінь зрілості молока, концентрація водневих
іонів, кількість солей кальцію та молокозсідального ферменту. Тривалість
зсідання молока залежить від виду сиру і становить 25...90 хв. Для зсідання
молока

оптимальною

температурою

вважається

41...42°С.

Проте,

для

одержання щільного згустку температуру встановлюють в межах 32...35°С. Для
дії молокозсідального ферменту оптимальне значення рН 5,9...6,0. Кількість
молокозсідального ферменту для зсідання молока визначають за формулою, або
з допомогою спеціального приладу.
З метою створення умов для перебігу мікробіологічних і ферментативних
процесів, які обумовлюють визрівання сиру, проводять розрізання згустку, яке
прискорює відділення сироватки. В цей же час відбувається розподілення
мікрофлори між згустком і сироваткою. В сирній масі відбувається посилене
нагромадження мікроорганізмів, в якій залишається до 70 % мікрофлори. Всі
прийоми оброблення сирної маси скеровані на регулювання синерезису, з
метою створення оптимальних умов для перебігу мікробіологічних, біохімічних
і фізико-хімічних процесів, які формують той чи інший вид сиру. Метою
формування сиру є одержання із сирного зерна сирного моноліту потрібної
форми і розмірів, шляхом відокремлення сироватки. При виробництві бринзи
застосовують три основні способи формування сиру: із пласта, наливом і
насипом.
Для подальшого зневоднення та створення суцільної структури сирної
маси проводиться її самопресування . Це відбувається в спеціальних формах.
Початковою фазою є самопресування, яке відбувається без навантаження і є
достатнім для розсільних сирів. При використанні звичайних форм сирну масу
загортають в дренажний матеріал. Пресування триває від 2 до 4 годин.
Наступним етапом при виготовленні сиру є соління, метою якого є надання
сиру смаку і регулювання мікробіологічних і ферментативних процесів.
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Найменше солі містять тверді сири (1,5...3,5 %), а найбільше розсільні сири
(4...8 %). Найбільш раціональним є соління в розсолі. Масова частка кухонної
солі повинна складати 18...24 %, а в циркулюючому розсолі – 18...20 %.
Соління також здійснюють сухою сіллю або соляною гущею.
Під час соління відбуваються два масообмінні процеси, перебіг яких
проходить одночасно. З одного боку, це дифузія солі в сир, а з другого –
осмотичний рух сироватки в розсіл. Для розсільних сирівактивна кислотність
відповідає величині рН 5,1...5,5.
Визрівання сиру є найважливішим процесом при виробництві сиру, метою
якого є надання продукту певних органолептичних властивостей (смак, запах,
консистенція,

рисунок).

регульованих

змін

Цього

складових

досягають
частин

створенням

молока.

скерованих

Біохімічні

і

процеси

обумовлюються ферментами молокозсідальних препаратів і ферментами
бактерій, характер і інтенсивність дії яких залежить від цілого ряду умов,
створених під час технологічного виробництва сирів. Визрівання сиру
починається ще в сирній ванні коли спостерігається інтенсивний розвиток
мікроорганізмів. Кількість мікроорганізмів в 1 г сирної маси в момент
формування досягає сотень мільйонів і навіть кількох мільярдів, а накопичення
мікрофлори спостерігається впродовж перших днів визрівання сиру.
Важливим фактором, що впливає на регулювання рівня молочнокислого
бродіння в сирі є кухонна сіль, масова частка якої визначає величину
осмотичного тиску в її водній фазі, а отже, і умови розвитку мікроорганізмів
[4, 53 ]. Вміст солі у великих кількостях, створюючи високий осмотичний тиск
середовища, пригнічує рoзвиток мікроорганізмів. Величина осмотичного тиску,
при якому розвиток бактеріальних клітин пригальмовується, для різних видів і
штамів молочнокислих бактерій різна. Незважаючи на велику різноманітність
способів виробництва різних видів сирів, спільним є створення оптимальних
умов для забезпечення життєдіяльності молочнокислих бактерій і діяльності їх
ферментативних систем. Вид сиру і його якість в більшості визначається рівнем
і напрямком перебігу мікробіологічних процесів. Мікробіологічні, біохімічні та
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фізико-хімічні процеси в сирі, а отже і його якість у великій мірі визначаються
не тільки концентрацією, але й способом внесення солі в сир. Соління сиру
проводять кількома способами: сухою сіллю, соляною гущею, в розсолі,
комбінованим солінням, а також частковим або повним солінням в зерні.
Для виробництва м’якого сиру потрібно використовувати молоко коров'яче
згідно ДСТУ 3662-97, яке встановлює вимоги до молока для виробництва
мягкого сиру. За органолептичними показниками сиропридатне молоко має
бути білим з жовтуватим відтінком, мати чистий, властивий натуральному,
свіжому молоку смак, без сторонніх присмаків, нормальну консистенцію без
пластівців і грудочок. На основі теоретичного матеріалу визначені операції
виробництва м’якого сиру: приймання і оцінка якості молока; очищення
молока; нормалізація; пастеризація при t 73°C; підготовка молока до згортання
(підігрів молока насиченим паром при t 36-38°C); внесення ферменту (8 мл на
100 кг молока); згортання молока; обробка згустку, постановка сирного зерна;
видалення сироватка; самопресування; чеддеризація; дроблення; варіння
(плавлення) при t 100°C; формування сиру ; охолодження; пакуванняв;
зберігання та транспортування.
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