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

Випуск 97

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.97. С.260.
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.

2

ЗМІСТ
РОЗВИТОК РИНКУ ПОСЛУГ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ ЯК
СПОСІБ ВИРІШЕННЯ СТРУКТУРНИХ ПРОБЛЕМ
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Кириценко С.Г.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВИКОРИСТАННЯ КОМПОЗИТНИХ СУМІШЕЙ З БОРОШНА РІЗНИХ
ЗЕРНОВИХ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ………………………………………………………. 8
Коваль І.Л.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДИНАМІКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГОТЕЛІВ
ДІЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ………………………………………………………... 16
Козловська С.С.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗВИТОК ТУРИЗМУ У ВІННИЦІ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ВИКЛИКИ
(ПЛЮСИ ТА МІНУСИ)………………………………………………………………. 22
Козловська С.С.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ
В ДЕСТИНАЦІЇ МІСТА ВІННИЦІ………………………………………………….. 28
Колісніченко В.С.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ КОМБІНОВАНИХ
БІФІДОВМІСНИХ НАПОЇВ ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНИХ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ…………………………………………………………….. 35
Корунний М.О.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ СКАНДИНАВСЬКОЇ КУХНІ………………………….. 45
Костишин Р.І.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ПРИГОТУВАННЯ МУСОВИХ ДЕСЕРТІВ…………………… 49
3

Кругліков Д.Б.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИГОТУВАННЯ СУШІ
З ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНИХ ВИДІВ СИРОВИНИ……………………………. 56
Кручко В.В.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ ТАЙСЬКОЇ КУХНІ………………………………. 64
Кручко В.В.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОРЕПРОДУКТИ, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ
КУЛІНАРНОЇ ОБРОБКИ…………………………………………………………….. 69
Кузьма В.М.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВИННОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ………………….. 76
Кучерява М.О.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ РЕСТОРАНІВ ІТАЛІЙСЬКОЇ КУХНІ
У МІСТІ КИЇВ………………………………………………………………………….. 83
Ленський Ю.С.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА МОЛОЧНОГО НАПОЮ
НА ОСНОВІ ЙОГУРТУ………………………………………………………………. 90
Лозанська С.С.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ
ВИРОБІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІВСЯНОГО БОРОШНА…………………… 95
Лозанська С.С.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФАСТ-ФУДУ В УКРАЇНІ………………………... 102
Мазур Б.І.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ СТРАВ
З РИБИ ТА МОРЕПРОДУКТІВ……………………………………………………... 107
4

Мазуркевич І.О., Рябенька М.О.
Здобувачі освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЛЬ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ФОРМУВАННІ БРЕНДУ
М. ВІННИЦЯ…………………………………………………………………………… 113
Македон Д.М.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА
МАКАРОННИХ ВИРОБІВ З ХЛІБОПЕКАРСЬКОГО БОРОШНА……………. 118
Малюський О.В.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА СОКІВ З ПЛОДІВ ТА ЯГІД …………………. 128
Мандзюк Д.В.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЖЕЛЕЙНИХ ПРОДУКТІВ
НА ОСНОВІ КИЗИЛУ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ………………………………………………... 135
Матвійчук Я.В.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ У М. ВІННИЦЯ……... 142
Мачко В.В.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ
НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ…………………………………………………….. 147
Мельник О.П.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ГОСТЬОВІ БУДИНКИ ЯК ПЕРСПЕКТИВНА МОДЕЛЬ
МАЛОГО БІЗНЕСУ…………………………………………………………………… 154
Мовчан А.Ю.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДСОЛОДЖУВАЧІВ З НЕТРАДИЦІЙНОЇ РОСЛИННОЇ
СИРОВИНИ ВІТЧИЗНЯНОГО ПОХОДЖЕННЯ МОЛОЧНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ…………………………………………………………………… 159
Мудрик В.В.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТОНКОЩІ КАВКАЗЬКОЇ КУХНІ…………………………………………………... 168
5

Мудрик В.В.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ЧЕБУРЕКУ
ОСНОВНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРИЙОМИ ВИГОТОВЛЕННЯ………………….. 175
Наконечний В.В.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ІСПАНСЬКОЇ КУХНІ……………………………………………. 182
Недонос Ю.М.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КУЛІНАРНЕ МИСТЕЦТВО ФРАНЦІЇ…………………………………………….. 189
Олексієнко І.О.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НЕДОЛІКИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ
ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ………………………………………. 196
Омельчук А.В.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА У М. ВІННИЦЯ…………………………………………………. 202
Орлов А.С.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В ОБСЛУГОВУВАННІ СПОЖИВАЧІВ РЕСТОРАННОЇ СФЕРИ…………….. 208
Орлов А.С.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНІ ФОРМАТИ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ……………… 218
Паламарчук Т.О.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ТА ТРАДИЦІЇ БІЛОРУСЬКОЇ КУХНІ………………………... 227
Плоха П.А.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СПЕЦИФІКА ПРОСУВАННЯ ТУРИСТСЬКОГО ПРОДУКТУ
НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ………………………………………………………. 233
6

Притолюк В.О.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
SWOT-АНАЛІЗ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ
У ПЕРЕДМІСТІ М. ВІННИЦЯ………………………………………………………. 239
Проценко В.Р.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДОСЛІДЖЕННЯ ЯГІДНОЇ СИРОВИНИ ЯК ІНГРЕДІЄНТА
ІННОВАЦІЙНИХ ДЕСЕРТІВ ……………………………………………………….. 245
Пучканьова В.Й.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
В КРИЗИСНІЙ СИТУАЦІЇ …………………………………………………………... 251

7

РОЗВИТОК РИНКУ ПОСЛУГ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ ЯК СПОСІБ
ВИРІШЕННЯ СТРУКТУРНИХ ПРОБЛЕМ РЕГІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ
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ВИКОРИСТАННЯ КОМПОЗИТНИХ СУМІШЕЙ З БОРОШНА РІЗНИХ
ЗЕРНОВИХ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ
ВЛАСТИВОСТЕЙ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ
У статті досліджено можливості формування функціональних властивостей
хлібобулочних виробів, особливості фізико-хімічного складу і технологічних
властивостей борошна різних злакових культур, а також вплив їх на якість
кінцевого продукту, узагальнено результати досліджень передових науковців
харчової галузі.
Ключові слова: борошно, хлібобулочні вироби, виробництво, технологія,
зернові, композитні суміші, показники, якість.
Значну частину раціону харчування в Україні складає вживання
хлібобулочних виробів, і тому збагачення цих виробів добавками природного
походження на сьогодні є актуальним.
Одним з основних напрямів удосконалення асортименту й поліпшення
якості хлібобулочних виробів, надання їм функціональних властивостей є
застосування харчових добавок. При цьому використання натуральних
харчових добавок дозволяє розв'язати ще одну проблему – раціонального
використання продовольчих ресурсів шляхом застосування маловідходних і
безвідходних технологій.
У хлібопеченні України використовують вітчизняні й імпортні композитні
суміші.

Аналіз

огляду

літературних
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джерел

показав,

що

основними

постачальниками комплексних хлібопекарських поліпшувачів (КС) є зарубіжні
фірми: S.I.Lesaffre, Good – men Fielder, Enzyma, Ново Нординськ, Pakmaya.
Поліпшувачі вітчизняного виробництва на цьому сегменті ринку відсутні. У
зв'язку з цим особливої актуальності набувають дослідження, спрямовані на
розробку хлібопекарських поліпшувачів з вітчизняної, доступної і недорогої
сировини, оскільки хлібобулочні вироби належать до товарів повсякденного
попиту [2].
Головною метою дослідження є вивчення можливостей формування
функціональних властивостей хлібобулочних виробів, фізико-хімічного складу
і технологічних властивостей борошна різних злакових культур, а також вплив
їх на якість кінцевого продукту.
Проблеми формування асортименту та функціональних властивостей
хлібобулочних виробів досліджуються багатьма як вітчизняними, так і
зарубіжними вченими. Велику увагу цим питанням приділяють науковці
передових харчових ЗВО України: Національного університету харчових
технологій, Одеської національної академії харчових технологій, Харківського
державного університету харчування та торгівлі, Київського національного
торговельно-економічного університету та інших. Загальновідомі роботи таких
вчених, як Дробот В.І., Рибалка О.І., Топораш І.Г., Крошко О.С., Ростовський
В.С., Новікова О.В. та інших.
Історія виготовлення хліба із сумішей борошна різних зернових має давні
витоки, але поштовхом для сучасних досліджень у цьому напрямі був 2003 рік,
коли в умовах екстремально суворої зими в Україні загинула значна частина
озимої пшениці й виробники вимушені були шукати шляхи подолання дефіциту
хлібопекарського пшеничного борошна. У вітчизняній науковій літературі за
останні 3 роки з’явилося чимало робіт, статей, в яких було доведено доцільність
і переваги складання і використання композиційних сумішей з борошна різних
культур. Головними перевагами складання сумішей, з погляду раціонального
харчування, є збільшення біологічної цінності хліба завдяки привнесенню
речовин, що відсутні або присутні в недостатній кількості в пшеничному
борошні, зменшенню калорійності хлібобулочних виробів, розширенню їхнього
асортименту [1].
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Одним із напрямів підвищення харчової цінності хлібобулочних виробів є
використання композитних сумішей, що містять продукти переробки зерна
пшениці й жита, а також різних круп'яних культур. До них належать борошняні
композитні суміші, розроблені в ДержНДІХП і ВНДІЗі [7]. Борошняні
композитні суміші для хліба включають три компоненти: борошно пшеничне
хлібопекарське 1 ґатунку (65 %), борошно житнє обдирне (15 %) і борошно
круп'яне (ячмінне сортове, пшоняне сортове або гречане 1 сорту (20 %). Суміші
для хлібців складаються з двох компонентів – борошна пшеничного
хлібопекарською вищого ґатунку (89 %) і круп'яного борошна (11 %).
Борошняні композитні суміші призначені для розширення асортименту виробів
з поліпшеним амінокислотним складом, підвищеною кількістю макро- і
мікроелементів і вітамінів [3].
В останнє десятиріччя у світовій борошномельній і хлібопекарській
практиці істотно розширилося використання сухої пшеничної клейковини –
продукту вологого помелу пшениці. Її збільшене споживання обумовлене
необхідністю регулярно покращувати хлібопекарські властивості борошна
внаслідок природного перепаду якості врожаю пшениці від року до року, що
вимагає корекції показників отримуваного пшеничного борошна. Особливо
ефективне

застосування

сухої

клейковини

у

зв'язку

з

можливістю

використовувати борошно зі зниженими хлібопекарськими властивостями без
погіршення якості хліба. Використання сухої клейковини дозволяє помітно
поліпшити

хлібопекарські

властивості

борошна

при

незначному

його

подорожчанні. Вихід хлібної продукції за умови використання сухої
клейковини дещо зростає (на 2–5 %) завдяки тому, що із підвищенням вмісту
клейковини збільшується водопоглинальна здатність борошна [6].
Проте, амінокислотний склад білків сухої клейковини гірший за білки
борошна.

Внаслідок

цього

зменшується

амінокислотний

скор

хліба,

погіршується його засвоювання. Фахівцями Америки та Японії доведено, що
для збагачення виробів білком доцільно використовувати борошно бобових
культур та ізоляти білків бобових культур, оскільки вони містять не менше
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білка, ніж сировина тваринного походження, а також вітаміни та мінеральні
речовини у формі природних сполук, що легко засвоюються організмом. На
кафедрі технології хлібопекарських і кондитерських виробів Національного
університету харчових технологій проведено дослідження і розроболено
рецептури виробів з доданням 10…12 % горохового, соєвого або нутового
ізолятів. Ізоляти містять 80…90 % білкових речовин [2].
Нут (Сicer arietinum, турецький або баранячий горох) – посухостійка
зернобобова рослина, яка культивується в країнах Центральної та Середньої
Азії, Східної Африки, Східної Європи, Індії, Середземноморського регіону.
Поживні властивості окультуреного нуту привели до якісного покращання
роботи мозку людини. Вчені вважають, що люди порозумнішали завдяки одній
з амінокислот

–

триптофану,

який

у великій

кількості

міститься

в культивованому нуті, який було селекціоновано 11 тисяч років тому.
З триптофану утворюється один з найважніших гормонів і нейромедіаторів
центральної нервової системи людини – серотонін. Вчені встановили, що
внаслідок селекції нут став містити втричі більше триптофану, ніж його дикий
родич, який тепер росте лише на південному сході Туреччини [2].
Крім триптофану нут містить також інші вітаміни та мікроелементи, які
є дефіцитними в харчуванні людей. В табл. 1 представлено вміст мінеральних
речовин і незамінних амінокислот у нуті та пшениці.
Таблиця 1 – Вміст мінеральних речовин і незамінних амінокислот у
нуті та пшениці, мг на 100 г продукту
Мінеральні речовини

Амінокислоти

Культура
P

Ca

Mg

Fe

Zn

лізин

метіонін

триптофан

Пшениця

410

60

180

6

0

300

120

80

Нут

444

193

126

7

3

1539

340

220
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За літературними даними, нут є невід’ємною складовою харчування
людей, хворих на діабет, через високий вміст дієтичної клітковини та низький
вміст жирів, переважно мононенасичених [2].
З викладеного витікає, що вживання нуту корисне для здоров’я людини,
і його потрібно використовувати в повсякденному харчуванні. На жаль,
практично весь нут, який вирощується в Україні, йде на експорт, але в
Селекційно-генетичному інституті, м. Одеса, активно ведеться селекція сортів
нуту. Застосування домішок нуту до пшеничного борошна для випікання хліба
було б одним з важливих шляхів використання цінної культури [5].
Науковцями Національної академії аграрних наук проведено дослідження
хлібопекарських властивостей сумішей з нутовим борошном. Хліб випікали зі
100 г борошна в двох повтореннях за стандартною лабораторною процедурою.
Результати наведено в табл. 2.
Таблиця 2 – Хлібопекарські властивості сумішей борошна пшениці та
нуту
№
зразка

Походження зразка

Об’єм
хліба,
см3

Пористість
, бал

Загальна
оцінка
хліба, бал

1

Контроль 1 (вихідне пшеничне борошно)

1220

4

3,6

2

95% контроль 1 + 5% Пам’ять

1040

3-

2,5

3

90% контроль 1 + 10% Пам’ять

820

2

1,5

4

95% контроль 1 + 5% Розанна

940

2+

1,9

5

90% контроль 1 + 10% Розанна

860

2

1,5

6

95% контроль 1 + 5% Тріумф

980

3-

2,3

7

90% контроль 1 + 10% Тріумф

820

2

1,5

8

Контроль 2 (вихідне пшеничне борошно)

1620

5-

4,9

9

95% контроль 2 + 5% Пам’ять

1420

5-

4,6

10

90% контроль 2 + 10% Пам’ять

1380

4+

4,2

12

Продовження таблиці 2
11

95% контроль 2 + 5% Розанна

1460

5-

4,6

12

90% контроль 2 + 10% Розанна

940

3-

2,4

13

95% контроль 2 + 5% Тріумф

1440

5-

4,6

14

90% контроль 2 + 10% Тріумф

1300

4

3,8

Погіршення органолептичних показників хліба, випеченого із сумішей, не
спостерігалося, але в свіжовипеченому хлібі був присутній запах, властивий
бобовим. Зі збільшенням введення нутового борошна хліб набував золотистожовтого забарвлення, погіршувалася пористість і зменшувався об’єм хліба.
Хліб із сумішей з контролем 1 за хлібопекарськими властивостями виявився
гіршим, ніж із сумішей з контролем 2. Що стосується сортових особливостей
нуту, то можна стверджувати, що найкращим для використання в хлібопеченні
є сорт Пам’ять, який на обох рівнях якості вихідного борошна отримав найвищі
оцінки хліба, враховуючи 5 і 10% кількість доданого нутового борошна [5].
Композитні суміші з борошна інших зернових культур мають позитивний
вплив на якість і харчову цінність хлібобулочних виробів. Борошно окремих
зернових культур характеризується індивідуальними особливостями (табл. 3).
Таблиця 3 – Показники якості борошна різних зернових культур
Показники
Пшеничне Кукурудзяне
Вологість, %
15,0
14,0
Зольність, %
0,54
0,78
Білизна од. пр.
65,2
10,5
Клейковина,
кількість,
%,
28
якість од. пр.
91
ИДК-2
Крупкість,
%
схід. Сит №
27
0,3
53,3
35
0,3
13,0
38
0,4
0,3
43
1
2,7
49
10,7
1,7
58
17,3
20,3
Прохід сита
70
8,7
13

Гречане
14,2
0,74
54.0

Рисове
13,0
0,69
42,9

Ячмінне
13,6
1,42
48,4

Вівсяне
13,8
1,78
15,3

15,3
7,9
0,7
8,7
8,7
28,2
23,3

15,7
6,8
1,7
3,3
3,3
5,3
44,3

16,5
16,5
0,4
2,3
2,3
6,4
54,7

42,7
8,7
9,3
2,7
2,7
2,0
9,3

Борошняні композиційні суміші відповідають наступним показникам
якості: вологість – не більше 14,5 %; зольність – не більше 0,55 % для суміші з
тритикалевим борошном, 0,65 % – з рисовим, 0,75 % – з гречаним, вівсяним
борошном, 0,95 % – для багатокомпонентних сумішей; кількість клейковини –
не менше 22 %, якість клейковини – не нижче II групи; крупність: схід сита
№ 27 – не більше 5 %, прохід сита № 43 – не менше 60 %.
Вівсяне борошно відрізняється від пшеничного кращою збалансованістю
за амінокислотним складом, підвищеним вмістом макроелементів, особливо
калію, магнію і кремнію. Ячмінне борошно містить значну кількість
р-каротину, кальцію і фосфору, а також слизей, які поліпшують роботу
травного каналу [3].
Науковцями Анісімовою Л.В. та Якушевим С.В. стверджується, що
зниження вмісту крохмалю і збільшення частки декстринів у борошні після
гідротермічного оброблення зерна зумовлене гідролізом крохмалю, в тому
числі неферментативним до цукрів. Чим жорсткіший режим оброблення зерна,
тим помітніші зміни вуглеводного комплексу борошна. Крохмаль гречки легше
піддається декстринізації в процесі оброблення, ніж крохмаль вівса.
Кукурудзяне борошно використовують у виробництві хлібобулочних і
кондитерських виробів для хворих на діарею та фенолкетонурію.
Згідно досліджень Крошко О.С., вміст водо- і солерозчинних фракцій білка
в ячмінному, гречаному, тритикалевому борошні коливається в межах
24,6-39,7 %. Борошно гречане і вівсяне відрізняється цінним амінокислотним
складом: вміст лізину вище в 2,0-3,0 рази, метіоніну – в 1,9-2,5 рази. У
гречаному і ячмінному борошні більше вітаміну РР в 2,0 рази; у вівсяному –
калію в 2 , 8 ; фосфору – в 4,1; магнію – в 8,7 разів; у гречаному і тритикалевому
борошні заліза – в 3,0-5,0; кальцію – в 4,0-4,5 разів. Добавки гречаного та
ячмінного борошна знижують пружність, підвищують ступінь розрідження
тіста. Доведено, що борошно круп’яних культур може бути використано у
складі композиційних сумішей в кількості 10-15 % без погіршення реологічних
властивостей тіста [4].
14

Отже, узагальнення даних науково-технічної літератури показує, що
застосування готових сумішей з постійним стандартним рівнем якості й
підвищеною харчовою цінністю дозволяє виробляти хлібобулочні вироби з
функціональними

властивостями.

Можливість

тривалого

зберігання

напівфабрикатів і швидкого приготування на їхній основі тіста й готових
виробів інтенсифікує технологічний процес за рахунок скорочення тривалості
окремих операцій приготування тіста, дозволяє економити виробничі площі.
Подальші дослідження використання композитних сумішей у виробництві
харчових продуктів є перспективними.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДИНАМІКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГОТЕЛІВ
ДІЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
В статті розглянуто характеристика засобів розміщування ділового
призначення. Проаналізовано тенденції розвитку готелів ділового призначення
в світі в цілому та в Україні зокрема. Дана оцінка проблеми, які стоять на
шляху розвитку ділового туризму в Україні та окреслено шляхи їх подолання.
Ключові слова: міжнародний туризм; діловий туризм; бізнес-тури; бізнесотель, отель ділового призначення, бізнесцентри.
Сучасний

світ

характеризується

все

більшим

розвитком

ділових

комунікацій, обсягами обміну технологіями та інформацією, пошуком нових
партнерів для сумісних проектів чи інвестування. Глобалізація світової
економіки і, як наслідок, інтенсифікація наукових, ділових та культурних
зв’язків стимулює збільшення поїздок зі службовою і діловою метою, спонукає
до проведення різного рівня бізнес-заходів. Успішний розвиток бізнесу на
сьогодні неможливий без навчання персоналу, просування компаній на
внутрішньому та міжнародному ринку, створення корпоративної культури. Всі
ці процеси є основними чинниками того, що в індустрії туризму стали виділяти
таке поняття як діловий або бізнес-туризм, який розвивається швидкими
темпами [1, 2]. Навіть в умовах політичної та економічної кризи попит на
проведення

корпоративних

заходів

залишається

досить

стійким

та

супроводжується неухильною тенденцією до зростання. Діловий туризм є
одним із основних інструментів розвитку зовнішньоекономічних зв’язків та
активізації торговоекономічних відносин [3, 4, 5, 6, 7]. Він сприяє становленню
високотехнологічних виробництв, залученню іноземних інвестицій, зміцненню
економічного потенціалу країни. В багатьох країнах світу діловий туризм –
високорентабельна та перспективна галузь туристичної індустрії. Саме
розвиток готелів ділового призначення є актуальним в умовах сьогодення.
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Питання розвитку готелів ділового призначення було актуальним і
відображене в чималій кількості наукових праць. Велика увага даному
дослідженню приділялась у працях багатьох вітчизняних науковців таких як
Галасюк С. С. Карачиної Н., Парфіненко А., Зайцевої В., Ангелко І., Романюк
С. та інших [3, 4, 5, 6, 7], проте дослідження проблем розвитку бізнес-отелів
залишається актуальним.
Мета статті – дослідження динаміки та тенденцій розвитку готелів
ділового призначення в світі та в Україні.
Варто відмітити, що в Законі України «Про туризм» немає офіційних
термінів «діловий туризм» або «бізнес-туризм», але у визначенні терміну
«туризм» як загального поняття йдеться, про тимчасовий виїзд особи з місця
проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійноділових чи інших цілях без
здійснення оплачуваної діяльності в місці, куди особа від’їжджає [7]. Таким
чином, у Законі зазначено, що турист може подорожувати з професійноділовою метою, але надалі галузь ділового туризму залишається інституційно
не розкритою та потребує подальшого вивчення та легалізації. Поїздки з
діловою

метою

та

різноманітні

бізнес-заходи

сприяють

реалізації

конкурентного потенціалу територій та туристичних кластерів, розширюють
доступ до спеціалізованих послуг та нових технологій, є інструментом
реалізації політики інноваційного розвитку економіки у світі. Діловий туризм
відіграє найважливішу роль в розвитку національної економіки будь-якої
країни, активно сприяючи її інтеграції в світовий ринок.
Основними цілями ділового туризму є:
- проведення переговорів, нарад і ділових зустрічей з партнерами по
бізнесу;
- встановлення і налагодження ділових контактів;
- відвідування професійних заходів (конгресів, симпозіумів, конференцій,
виставок, ярмарок тощо);
- участь у спортивних змаганнях, гастролі;
- інсентив-тури, тренінги та навчання співробітників;
- поїздки офіційних делегацій тощо.
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Особливостями світового ринку ділового туризму є:
- розташування центрів бізнес-туризму в дестинаціях із підвищеним рівнем
ділової активності;
- високий попит на індивідуальне обслуговування за вищим розрядом;
- переважне використання авіаційних перевезень;
- високий рівень доходів від обслуговування в розрахунку на одного
клієнта;
- незалежність ділових поїздок від сезонних коливань.
За оцінками експертів Всесвітньої туристичної організації щорічно в світі
здійснюється понад 160 млн. бізнес-турів, і це без урахування внутрішніх
туристопотоків із діловими цілями. Частка ділового туризму становить
приблизно 13% загального обсягу туристопотоку, а 50% доходів авіакомпаній
та 60% доходів готелів формуються за рахунок обслуговування туристів саме
цієї категорії.
Обсяги бізнес-туризму складаються з двох основних сегментів – «КДП»
(класичні ділові поїздки) та «MICE» (Meetings – Incentives – Conventions –
Exhibitions). В сучасній структурі міжнародного ділового туризму переважають
класичні ділові поїздки та корпоративні зустрічі (70% всіх ділових поїздок).
Частка поїздок на конгреси та конференції становить більше 15%, на виставки
та ярмарки – понад 11%. Приблизно 3-4% поїздок припадає на інсентив-тури.
Експертами агентства Expedia.com було організовано опитування в 24
країнах більш ніж 8,5 тис. співробітників різноманітних галузей економіки, за
результатами якого зроблено висновок, що найчастіше ділові подорожі
здійснюють особи у віці від 18 до 30 років.
На їх частку, згідно з дослідженням, припадає 37,6% від загального
світового

обсягу

ділових

поїздок.

Друге

місце

посіла

вікова

група

бізнесмандрівників 45-65 років з показником 33,6%. На останньому місці –
представники віку 31-45 років (28,8%) [6]. За офіційними даними Державної
служби статистики України внутрішній діловий туристопотік, обслуговуваний
туроператорами та турагентами України, збільшився у 2016 р. порівняно з
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2015 р. майже у 4 рази, що свідчить про розвиток ділової активності всередині
країни. Зважаючи на те, що найчастіше мандрівники у бізнес-подорожах
приїжджають у справах без допомоги турфірм, можна стверджувати, що їх
загальна кількість набагато більша.
В Україні діловий туризм продовжує розвиватися, хоча і не такими
швидкими темпами. Для оптимізації умов розвитку цього сектору туризму
необхідно врахувати, що послуги українських бізнес-центрів мають відповідати
найвищим міжнародним вимогам. Перелік послуг для ділових туристів повинен
включати можливість отримання та передачі інформації, спілкування, хорошу
технічну оснащеність. Технічні рішення надання телекомунікаційних послуг
повинні

враховувати

всі

найновітніші

та

популярні

способи

обміну

інформацією. В номері для такого туриста має бути створений свого роду
мініофіс. Потребує особливої уваги і побут. Дослідження показують, що якість
обслуговування в готелях ділові туристи оцінюють в 4 рази вище, ніж
адекватність і поміркованість ціни, і в 1,2 разу вище, ніж якість самого
турпродукту.
Сьогодні існує нагальна необхідність модернізації засобів розміщення для
ділових відвідувачів України. За висновками дослідження міжнародних ділових
організацій, Київ та інші міста України виявляються далеко не на висоті за
якістю ділової інфраструктури. Менше 20% українських готелів сьогодні
відповідають вимогам світових стандартів за рівнем комфорту. Сучасний
український готель повинен об'єднувати в собі можливості інфраструктури
бізнес-центру, центру дозвілля, а також підприємств торгівлі та сфери послуг.
Комплекс проблем, пов'язаних із прийманням ділових туристів у наших
готелях, може бути вирішений, передусім, за допомогою створення крупних
національних, а згодом і міжнародних готельних ланцюгів, включаючи готелі
високих категорій. На сьогодні українські готелі знаходяться в різних формах
власності й управління. У зв’язку з цим, широке застосування має знайти
франчайзинг, який не потребує зміни форми власності. Об'єднання готелів під
єдиним управлінням дасть колосальну вигоду як власникам об'єктів, так і їхнім
19

операторам. Головна перевага, яку одержує готель, що входить у ланцюг зниження загальних витрат. Крім того, це дозволить ланцюгам проникнути і на
міжнародні ринки, розширюючи сферу свого впливу.
Створення сучасного готельного ланцюга в Україні, об'єднаного єдиним
брендом і високим рівнем якості, пов'язане з певними проблемами: певний
ризик через бюрократичні процедури, можливі фінансові збитки. Великий
дефіцит у нашій країні і відповідних кадрів організації ділового туризму.
Необхідна підготовка висококваліфікованих працівників відділів конференцсервісу готелів, які були б здатні на відповідному рівні обслуговувати не лише
форуми, конференції, семінари, конгреси, презентації тощо, а й організовувати
корпоративні заходи культурно-розважального напряму. Співробітники готелів
повинні враховувати індивідуальні відмінності ділових туристів, в кожному
конкретному випадку орієнтуватися на специфіку цільової групи, враховуючи
потреби, побажання і фінансові можливості. Діловий туризм в Україні має
розвиватися на ґрунті особливої української національної специфіки, на
усвідомленому рівні відтворення національного середовища, певному колориті
й атмосфері.
Отже, сучасний туризм із діловою метою стає найбільш перспективним
видом туризму через свою поза сезонність, прогностичність, орієнтацію на
клієнта з високим рівнем доходу. При цьому головним гальмом розвитку
ділового туризму є відсутність належного готельного господарства. Входження
нашої держави до дедалі більшої кількості міжнародних організацій,
проведення тут європейських і світових форумів, спортивних змагань і
чемпіонатів дають змогу швидко змінити ситуацію на краще. Україна має всі
можливості стати діловою туристичною державою світового рівня, але для
цього потрібно провести організаційно-економічні змінив функціонування
конрес-готелей.
Діловий туризм у світі є стабільною галуззю, яка не втрачає своєї
прибутковості навіть в умовах економічного спаду. В Україні бізнес-туризм та
його інфраструктура знаходяться зараз на стадії формування, тому потребують
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подальших капіталовкладень, зокрема у розвиток різноманітних видів
транспорту та транспортних засобів, закладів розміщення і харчування, місць
проведення бізнес-заходів. Також варто відмітити, що в порівнянні з
провідними країнами світу, ступінь розвитку ділових контактів бізнесменів та
вчених із зарубіжними колегами зараз знаходиться на низькому рівні, що, на
жаль, є характерним для сьогодення України. Сьогодні існує нагальна
необхідність модернізації засобів розміщення для ділових відвідувачів України.
Підвищення соціальноекономічної активності країни має стати поштовхом для
подальшого розвитку ділового туризму, а також загальної та спеціалізованої
інфраструктури, що забезпечує його потреби.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗВИТОК ТУРИЗМУ У ВІННИЦІ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ВИКЛИКИ
(ПЛЮСИ ТА МІНУСИ)
У статті описуються основні результати реалізованих та запланованих
заходів маркетингової стратегії міста. Розкрито питання фінансування
Програми розвитку туризму в розрізі двох років. Також представлено основні
перспективи розвитку туризму у місті Вінниці та першочергові перепони щодо
розвитку туризму в поєднанні їх з практичними причинами.
Ключові слова: концепція, маркетингова стратегія, туристичні об’єкти,
маркетингове дослідження, туристичний хаб, проектні ідеї.
Туризм як багатовимірне суспільно-економічне і культурне явище є
серйозним чинником змін, як серед учасників туристичного руху, так і на
території свого розвитку. Ці зміни можуть розглядатися в кількісних та якісних
категоріях. Одним із дослідницьких підходів, який застосовується для опису
змін під впливом туризму, переважно якісного характеру, є концепція функції
туризму. Під функцією туризму розуміють очікувані і реальні вигоди та
переваги для учасників туристичного руху, а також мешканців відвідуваних
ними територій. Суть цієї концепції полягає в оцінці наслідків розвитку
туризму, а отже їх позитивних і негативних властивостей. К. Пшецлавський
(1996) вважає, що туризм виконує позитивні функції щодо туриста тоді, коли:
-

забезпечує йому комфортність подорожі та перебування;

-

створює умови для відпочинку, розваг і покращення здоров’я;

-

сприяє навчанню;

-

дає можливість брати участь у культурному житті тощо.

Щодо туристів, які відвідують певне місто, туризм виконує позитивні функції
тоді, коли:
-

сприяє поліпшенню умов життя населення;
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-

уможливлює формування правильних взаємин між людьми;

-

підвищує економічний розвиток туристичної місцевості тощо.
Аналіз функції туризму на певній території ведеться у вимірі конкретної

особистості та суспільства загалом. З точки зору туриста кожен виїзд може
бути для нього нагодою для того, щоб отримати певну користь або ж пережити
негативний досвід [2,с.22].
На основі співставлення всіх критерій, чинників та опрацювання різних
функцій, що стосуються розвитку туризму у місті Вінниці, на початку січня
2019 року був створений Департамент маркетингу міста та туризму. За цей час
розроблено бренд: «Вінниця – місто ідей», напрацьована маркетингова
стратегія, презентований сайт Vinnytsia. city з новими екскурсійними турами,
локаціями, місцями. Створено туристичний портал Vinnytsia Сity та система
діджитал-маркетингу через сторінки Visit Vinnytsia у соціальних мережах для
подальшої перспективи розвитку туризму у Вінниці. Лише за рік туристичний
портал отримав 5,5 тисяч унікальних відвідувачів.
Презентовано туристичний потенціал Вінниці на виставках і міжнародних
салонах, а також написано 23 видання про місто Вінницю та його локації. Тобто
стратегія міста Вінниці була націлена на перспективу у розвитку туризму,
позитивні результати та зацікавленість туристів.
Вінницю часто називають туристичним маршрутом вихідного дня. Така
можливість дає нашим гостям бути автономними й пізнавати всю інформацію
про найцікавіші локації [1].
Протягом 2019 року вдалося реалізувати значну частину запланованих
заходів маркетингової стратегії міста. Фінансування Програми розвитку
туризму у 2019 році майже у п’ять разів більше, ніж у 2018 році й склало
1560280 гривень (332320 гривень – у 2018 році).
Відповідно збільшився туристичний збір та склав 2050458 гривень
(336088 гривень – у 2018 році), що і дало можливість збільшити фінансування
Програми розвитку туризму у 2019 році.
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Вінницькі музеї протягом 2019 року відвідали 522760 осіб. Збільшилася і
кількість

платних

екскурсій

туристично-інформаційного

комунального

центру»,

в

підприємства «Подільського

результаті

чого

він

отримав

56739 гривень за реалізовані 94 екскурсії. Їх відвідали 5693 туристи, з яких
173 – іноземці[3].
З головних функцій туризму, які взяла Вінниця за основу розвитку туризму
у місті були такі:
-

функція відпочинку, метою якої є задоволення потреб відновлення

фізичних та психічних сил;
-

оздоровча функція, пов’язана з покращенням стану здоров’я, в результаті

туристичних виїздів;
-

виховна функція, яка спрямована на формування розвитку туриста в

процесі туристичного виїзду;
-

економічна функція, яка сприяє економічному розвитку міста пов’язаного

з туризмом;
-

політична функція, мета якої є популяризація іміджу міста як в своїй

країні, так і за кордоном;
-

функція охорони природи, метою якої є формування екологічної

свідомості серед туристів;
-

етнічна функція, яка супроводжує приїзд емігрантів або їх нащадків до

міста предків.
У липні 2019 року вперше було проведено маркетингове дослідження
туристичної привабливості міста Вінниці. Було опитано 400 гостей віком від
18 років. За результатами показників було встановлено, що 61,6% відвідувачів
обирають Вінницю з метою саме відпочинку, 57,8% з них залишаються на
ночівлю. Іноземців серед туристів лише 8,2%. Пораховано було середні витрати
на туристів за добу у Вінниці, які в сумі складали 903 гривні. Середня
тривалість перебування туристів у місті становить чотири дні та три ночі.
За п’ятибальною шкалою відвідувачі Вінниці оцінили місто на 4,13.
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Найвище оцінюють архітектуру міста, безпеку, чистоту, якість повітря та
низький рівень шуму. В подальшому такі дослідження будуть проводитися
двічі на рік: в несезон (березень) та у високий сезон (липень).
В січні 2020 року департамент маркетингу міста та туризму оголосив
конкурс та зібрав цікаві проектні ідеї, щодо перспектив розвитку туризму у
Вінниці. Після завершення прийому різнопланових ідей з туристичною метою
відбувся туристичний хакатон «Tour MIX: заміксуй туризм у Вінниці», під час
якого учасники допрацьовували свої ідеї та працювали в командах з фахівцями.
Переможцями ідей під час туристичного хакатону стали: «Мобільний
додаток «OldCity», соціальний ресторан «Коцюбинський 220», фестиваль
морозива «Funny Bear», Український координаційний центр паломництва
«Шлях Святого Іакова», Центр ремесел та сімейного відпочинку «Дунстан»,
Арт-пікнік: «Intermezzo» та інші.
Однією із новинок у Вінниці буде те, що охопить всю структуру розвитку
туризму у місті – це туристичного хаб, який поєднає сучасний інформаційний
центр, простір для проведення різних заходів та відпочинку, кімнату для
тренінгів, коворкінг, кав’ярню з літньою терасою, а також там буде розміщений
Департамент маркетингу та туризму і «Подільський інформаційно-туристичний
центр» [3].
Наступним, що можна відзначити, то це розвиток спортивного туризму у
місті, адже за 2019 рік Вінницю відвідали декілька тисяч спортсменів і в
перспективі цей напрямок туризму планується ще більше розвивати.
Добре відомо, що з кінця 50-х років XX ст. туризм зазнав значних змін.
Зміни охопили як форми, так і зміст туризму, зокрема спосіб, яким
задовольнялися туристичні потреби і бажання. Багато років минуло, поки
туризм досяг сучасного рівня.
Переглянувши минулі роки щодо розвитку туризму, то слід відзначити, що
туризм тоді не розглядався як галузь економіки. В більшості випадків розвитку
туризму не надавали важливого та особливого значення. З часом туризм почав
розвиватися якісно та кількісно. Тільки тоді було підняте питання про
важливість туризму як економічного феномена, і як він може бути задіяний в
розвитку національної економіки.
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Економіка туризму є специфічною складовою економіки. Як і будь-яка
економіка, економіка туризму відповідає на такі основні запитання: що, як і для
кого виробляти.
Економіка туризму вирішує такі проблемні завдання:
1) які туристичні продукти і послуги будуть вироблені за визначений
період, у якій кількості, якої якості;
2) як ці туристичні продукти і послуги будуть вироблені (джерела та
технології);
3) як ці туристичні продукти і послуги будуть розподілені серед
внутрішніх і зовнішніх туристів;
4) як економічна діяльність буде розвиватися з часом [2, с. 31]
Планування туризму, спрямоване одночасно на уникнення негативних
впливів, виконання завдань розвитку суспільства, яке слід здійснювати, згідно з
принципами так званого стійкого розвитку туризму в даному регіоні.
Після відвідування міста Вінниці туристами були відмічені неприємні
відгуки відвідувачів: мала кількість цікавих пам’яток; забагато зовнішньої
реклами на вулицях; занадто старі будівлі; мала кількість місць для паркування
автомобілів; затори; забрудненість Південного Бугу тощо. Щодо сервісу, то
туристи незадоволені якістю медичних послуг, довгим очікуванням замовлень у
ресторанах та браком туристичної інформації.
Також було зазначено, що у зв’язку із підготовкою та реконструкцією
злітно-посадкової смуги та аеровокзалу, зменшилася кількість відвідувачів
аеропорту «Вінниця» і становила 40 тисяч осіб, що на 20 тисяч – менше, ніж у
2018 році [3].
Не менш хвилююче питання постає в наданні якісних послуг в готелях і, на
що теж потрібно звернути велику увагу.
Першочерговою перепоною в розвитку туризму у місті Вінниці є:
- скрутне матеріальне становище;
- скрутна соціально-економічна ситуація;
- глобальні причини.
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З практичних причин можна виділити:
- відсутність інфраструктури;
- мало туроператорів, які працюють на внутрішньому ринку;
- недоступні туристичні маршрути.
Але все ж таки необхідно більшу увагу приділити діловому, медичному
туризму та гастрокультурі з різноманіттям якісної кухні [1].
У процесі розробки регіональної програми розвитку туризму («Стратегія
розвитку туризму Вінниці – 2030») обліку підлягає вся сукупність внутрішніх і
зовнішніх факторів, що визначають пріоритети і перспективи розвитку туризму
на конкретній території.
До внутрішніх факторів можна віднести: рівень розвитку інфраструктури
туризму в місті; номенклатура

з переліком видів туризму даного регіону;

кадрове забезпечення туристичного бізнесу; ступінь готовності населення
подорожувати в будь-яку пору року тощо.
Зовнішніми факторами є: природно-географічні та кліматичні умови;
історико-культурний потенціал; соціально-демографічні; соціально-економічні;
соціально-культурні; політичні та науково-технічні фактори.
Перелічені фактори можуть впливати на розвиток туризму міста як
позитивно, так і негативно [2, с. 461].
В свою чергу, розвиток туризму в місті Вінниці може сприяти покращенню
загальної економічної ситуації: будівництво нових об’єктів туризму, створення
нових

робочих

місць,

збільшення

товарообігу,

залучення

додаткових

матеріальних ресурсів, інвесторів тощо.
Туристичне планування є досить складною справою. До планування та
реалізації залучається місцеве населення, сфера бізнесу, політичні діячі,
громадські організації та інші. Кожен із представників перелічених категорій
вносить свій внесок, пропозиції та знання у загальну справу.
Планування туризму так само, як і планування будь-якого іншого виду
діяльності, має на меті досягнення успіху, недопущення чи подолання проблем.
Для збалансованої роботи цілої системи у галузі туризму міста Вінниці не
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вистачає потрібних ідей, коштів, бажання щось змінювати. Потрібно
покращувати транспортну доступність до туристичних обє’ктів, вирішувати
ключові екологічні проблеми, які стримують розвиток туризму, підтримувати
малий та середній бізнес, осучаснювати музеї Вінниці та відновлювати
історичні пам’ятки.
Вінниця є гостинною та цікавою для туристів, але ще потрібно багато
зробити цікавого та нового, щоб були гарні, позитивні результати, які будуть
впливати на туристичну привабливість міста.
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стратегія,

На сьогодні туризм є галуззю, що динамічно розвивається і приносить
високі прибутки у світову економіку, водночас виступаючи одним із
найважливіших чинників соціально-культурного розвитку, що сприяють
підвищенню рівня та якості життя населення.
Сталий туризм – це такий вид туризму, при якому забезпечується
оптимальне використання ресурсів навколишнього середовища, підтримуються
соціально-культурні особливості туристичних дестинацій та спільнот, які там
проживають, забезпечується життєздатність довгострокових економічних
процесів з огляду на їхню вигоду для всіх зацікавлених кіл. Сталий розвиток в
туризмі передбачає позитивний загальний баланс економічних, соціальнокультурних та економічних ефектів від туризму, а також позитивний вплив
відвідувачів один на одного.
Таким чином, можна погодитись із визначенням Т.І. Ткаченко, що сталий
(гармонійний, збалансований) розвиток – це розвиток, який забезпечує
визначений тип рівноваги, тобто баланс між його соціально-економічними та
природними складовими [3, с.55].
Пріоритетом для сталого розвитку туризму можна вважати задоволення
найважливіших для життя потреб і прагнень людини шляхом реалізації функцій
туризму як специфічного виду діяльності.
Дестинація в туризмі – це територія, на якій пропонується певний набір
послуг, що відповідають попиту туриста на перевезення, ночівлю, харчування,
відпочинок, розваги тощо.
Для туристів дестинація – це комплексний продукт споживання, що
складається з корисних для споживача властивостей природних і культурних
об’єктів, а також ряду послуг, які надаються організаціями дестинації.
Для підприємств туристичної індустрії дестинації, отримати дохід важливо
в результаті формування трьох торговельних процесів: надання туристичних
послуг;

реалізація

товарів

поточного

майбутнього споживання.
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споживання;

реалізація

товарів

Потреби відвідувачів дестинації задовольняються за рахунок надання
туристичних послуг на підприємствах розміщення, харчування, транспорту,
культури тощо.
Роздрібний продаж продуктів харчування, напоїв, предметів та засобів
повсякденного попиту, палива для автомобілів включає реалізація товарів
поточного споживання.
Реалізація товарів майбутнього споживання спирається на широкий
асортимент – від сувенірів до автомобілів та становить основну частину
туристичного продукту дестинації шопінг-туризму [4, с.266].
Оскільки виробництво і споживання туристичних послуг відбувається на
одному і тому самому місці, то виникає мультиплікативний ефект, який
характеризується економічним зростанням дестинації внаслідок споживання
туристичного продукту, пов’язаного з наданням транспортних послуг, житла,
харчування, системи гостинності загалом, створенням умов для лікування,
розваг, освіти, отримання нових вражень тощо [2, с.62].
Починаючи з 2012 року, то для розвитку туристичної галузі Вінниці вже
тоді проводилась активна робота з впровадженням системи туристичної
навігації міста, розробки туристичних схем, карт, встановлення туристичних
вказівників. Також велику увагу популяризації туризму приділяли і серед
маленьких вінничан, першокласників. Для них було організовано екскурсійні
програми у трамваї «Везунчик» та Освітню екскурсію-гру у супроводі
стюардес-екскурсоводів». Дану екскурсію-гру у 2012 році громадська рада з
питань туризму визнала найкращою інноваційною екскурсійною програмою.
Цього

ж

року

ефективно

запрацювало

комунальне

підприємство

«Подільський туристично-інформаційний центр», який надає послуги у сфері
туризму для гостей міста та вінничан, збирає цікаву туристичну інформацію,
туристичні матеріали, які безкоштовно розповсюджуються на українській,
російській, польській та англійській мовах. Також підприємство розробило
21 нову екскурсійну програму, впроваджує інноваційні методи та переймає
досвід європейських туристичних міст, адаптуючи його для Вінниці.
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«Подільський туристично-інформаційний центр» нагороджено дипломом
другого ступеня та визнано одним з найкращих в Україні за підсумками
Всеукраїнського конкурсу, організованого Державним агентством України з
туризму та курортів.
Ще однією родзинкою міста Вінниці та одним із найвідоміших
туристичних об’єктів став світломузичний фонтан на набережній «Roshen».
Він

також

є

найкращою

інженерною

спорудою

за

результатами

Всеукраїнського конкурсу та визнаний переможцем.
В місті також розташовані такі визначні пам’ятки та туристичні об’єкти,
як музей-садиба та усипальниця Миколи Пирогова, водонапірна вежа, єдиний у
світі Музей української марки імені Якова Балабана, архітектурний комплекс
XVII-XVIII століть «Мури» (католицькі монастирі єзуїтів-домініканців) із
залишками оборонних споруд, храм Пресвятої Діви Марії Ангельської,
дерев’яна Миколаївська церква, палац Грохольських, Меморіальний комплекс
пам’яті жертв нацизму-ставка Гітлера «Вервольф» тощо.
В обласному центрі є 46 готелів, з яких на сайтах – Booking.com та
Hotels 24.ua представлено 41. Середня оцінка, за відгуками відвідувачів, - 8,5 із
10. Із приблизно 400 закладів харчування на рейтинговому сервісі Trip Advison
представлено 38 закладів з відгуками відвідувачів на рівні 4,2 з 5. На території
міста надають туристичні послуги понад 60 суб’єктів.
З метою підвищення туристичної привабливості та просування міста
впроваджується бренд-бук і Маркетингова стратегія міста Вінниці. Традиційно
відбувається низка музичних, спортивних, гастрономічних фестивальних
заходів, яскраво та масштабно відзначають День Європи та День міста.
Враховуючи ключові позиції Вінниці, глобальні тенденції розвитку
індустрії, готовність міста до запровадження інновацій, наявність навчальнонаукової бази, місто має потенціал до розвитку однієї з галузей - туризм та
сприяння розвитку міста Вінниці як туристичного центру Подільського регіону.
Зокрема: стимулювання підвищення якості надання послуг туристам, створення
нових туристичних сервісів, підвищення впізнаваності та позицій місцевих
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закладів у рейтингах всеукраїнських і міжнародних туристичних сервісів,
популяризація локальних програмних продуктів-туристичних навігаторів,
інтерактивних довідників, організація та участь у загальноукраїнських та
міжнародних туристичних виставках, поліпшення якості та розширення
туристичної інфраструктури, розвиток медичного туризму, створення гастро
кварталу, розробка туристичної стратегії міста Вінниці тощо.
Політичний туристичний розвиток в дестинації міста Вінниці розпочався з
прийняттям 2018 року Маркетингової стратегії міста та створення на початку
2019 року департаменту маркетингу міста та туризму як головного органу
управління дестинацією.
Протягом цього ж року було організовано різноманітні проекти, в
результаті яких збільшилася кількість туристично-привабливих заходів у
Вінниці: Вікенд мандрівників, мистецькі вихідні «Ticket to the Sun», Дні
європейської спадщини та інші. Восени 2019 року було встановлено
інноваційні туристичні таблички у мікрорайоні Вишенька, створено 12 нових
екскурсійних маршрутів.
У 2018 році на фінансування Програми розвитку туризму у Вінницькій
області було передбачено в обласному бюджеті 300 тисяч гривень, а
профінансовано – 274600 тисяч гривень. За даними Департаменту фінансів
ОДА на 2019 рік заплановано 600 тисяч гривень, з яких 490 тисяч гривень на
9 місяців. У 2017 році програма не фінансувалася.
У 2019 році Вінниця зробила суттєвий стрибок в розвитку туристичної
привабливості міста, а кількість туристів зросла в рази. Також було підвищено
кваліфікацію гідів та представників музейної галузі, створено нові екскурсійні
маршрути, збільшилася кількість туристично-привабливих подій. В результаті
ряду заходів, проектів просування Вінниці як дестинації набуло системності. На
сьогоднішній день успішно нарощуються і промотуються туристичні продукти.
Фінансування Програми розвитку туризму у 2019 році з бюджету
Вінницької міської об’єднаної територіальної громади склало 1,5 млн. грн., у
той час як туристичний збір після зміни ставки склав 2,1 млн. грн. Кількість
ночівель у готелях міста зросла на 11%, що говорить про те, що туристи
залишаються у місті на кілька днів.
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У стилістиці нового бренду здійснено оновлення екскурсійного трамвая
«City Tour». Було здійснено запуск інформаційно-туристичного сайту Vinnytsia
city, а також посилено комутацію через сторінки Visit Vinnytsia у соціальних
мережах. Створено нові туристичні продукти, більше 25 медіаматеріалів про
місто як дестинацію, перший туристичний проморолик міста «Вінниця – це
про Win-Win». Департамент маркетингу міста та туризму брав участь у
міжнародних профільних виставках у Києві, Львові та Кельце.
На меті департаменту є створення багатофункціонального Туристичного
хабу, концепція якого розроблена у 2019 році.
В подальшому в дестинації міста Вінниці варто розвивати медичний та
діловий туризм, адже вже сьогодні є певний інтерес у мешканців інших міст в
отриманні медичних послуг саме у Вінниці та проведення різних конференцій,
семінарів різними комерційними структурами.
Для формування туристичного продукту в місті Вінниця із липня
2019 року Вінницька міська рада разом із представниками музеїв, готельного,
ресторанного, туристичного бізнесу та громадськості за підтримки проекту
Федерації канадських муніципалітетів «Партнерство для розвитку міст
(ПРОМІС)» розробила стратегічний документ – «Стратегія розвитку туризму
Вінниці 2030». У документі сформовані місія, візія та основні напрямки
розвитку галузі для міста, а також для Вінниці як складової туристичної
інфраструктури регіону в цілому. Дана реалізація стратегії покликана
забезпечити здобуття Вінницею статусу туристичного центру Подільського
регіону та її включення до національного туристичного продукту. Також і до
розробки туристичної стратегії запрошувалися усі, хто має ідеї, стосовно
підвищення туристичного потенціалу Вінниці. Проектні ідеї розглядалися у
чотирьох стратегічних напрямках: формування туристичних продуктів для
різних цільових груп; розвиток інфраструктури туризму; підвищення якості
послуг, кадрового забезпечення та комунікацій в туризмі; маркетинг і промоція.
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Фінансування запропонованих проектів та їх затвердження, може бути з коштів
місцевого та державного бюджетів, а також залучених фондів, інвесторів та
ґрантів.
Місто Вінниця має гарні туристичні перспективи на майбутнє. Кількість
туристів, які відвідують обласний центр, зростає. Туристична галузь міста
стрімко розвивається і це пов’язано з тим, що Вінниця швидко змінюється:
створюються нові сквери, фонтани та реалізовуються цікаві інвестиційні
проекти.
Вінниця – місто, яке має значний туристичний потенціал і всі передумови
для його ефективного використання, і яке залишає у туристів бажання
повернутися сюди ще не один раз, щоб знову відчути привітність, затишок та
атмосферу щастя.
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ КОМБІНОВАНИХ
БІФІДОВМІСНИХ НАПОЇВ ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНИХ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
В статті обґрунтовано доцільність розробки технологій нових біфідовмісних
кисломолочних напоїв на молочній та молочнозерновій основі з використанням
біотехнологічного оброблення сировини монокультур / змішаних культур
біфідобактерій;
біфідовмісних

наведено

принципову

комбінованих

технологічну

кисломолочних

схему

напоїв

виробництва

функціонального

призначення.
Ключові

слова:

молочнокислий
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продукт,

комбінований

пробіотик,

пребіотик,

багатофункціональний
синбіотик,

бактерія,

біфідогенний фактор, асиміляція.
Сьогодні одна з глобальних проблем суспільства – це мінімізація
негативного впливу навколишнього середовища на людину. Змінена екологія та
порушення дієти призводять до зниження загальної імунної системи,
поширення багатьох захворювань, у тому числі пов’язаних з метаболізмом,
включаючи діабет, ожиріння та інші. Традиційне харчування не дає високого
профілактичного ефекту. Відповідно до Глобальної стратегії ВООЗ з питань
харчування, фізичної активності та здоров'я (резолюція 57.17 Всесвітньої
асамблеї охорони здоров'я від 22 травня 2004 р.), поступова заміна
традиційного харчового асортименту функціональним, що забезпечує належне
функціонування всіх органів і систем людського організму, здоров'я та
довголіття – головний шлях розвитку цивілізованого ринку. Функціональні
продукти – це продукти, які отримують із природних інгредієнтів і містять
велику кількість біологічно активних речовин. Вони можуть і мають бути
частиною щоденного раціону людини; при їх застосуванні вони повинні
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регулювати певні процеси в організмі (наприклад, стимулювати імунну
систему, запобігати розвитку серйозних захворювань, передчасного старіння
тощо), тобто покликані покращити здоров’я споживача та зменшити ризики
захворювання [1-4]. Проблемами здорового харчування зараз займаються
фахівці з численних наукових галузей – дієтологи, біохіміки, мікробіологи,
технологи тощо.
Метою дослідження є обґрунтування доцільності розробки технологій
нових біфідовмісних кисломолочних напоїв на молочній та молочнозерновій
основі з використанням біотехнологічного оброблення сировини монокультур/
змішаних

культур

виробництва

біфідобактерій;

біфідовмісних

висвітлення

комбінованих

технологічної

кисломолочних

схеми
напоїв

функціонального призначення; аналіз принципів виробництва функціональних
харчових продуктів, зокрема кисломолочних напоїв.
Серед галузей харчової промисловості однією із провідних є молочна
галузь. Питання перспектив розвитку та функціонування молочної галузі
завжди є актуальним, адже молоко та молочні продукти є одним із основних
цінних продуктів харчування людини. Біфідобактерії широко відомі як
класичні пробіотичні мікроорганізми і сьогодні набирають все більшої
популярності

серед

прихильників

функціонального

харчування.

Ці

мікроорганізми заселяють кишечник новонародженої дитини через молоко
матері і, вступивши з ним у стійкий симбіоз, супроводжують людину протягом
усього його життя, надаючи благотворний вплив на його здоров'я. Вони беруть
участь у ферментативних процесах, виконують вітаміноутворюючу функцію
(синтез вітамінів групи В, вітаміну К, фолієвої та нікотинової кислот),
покращують показники білкового, ліпідного та мінерального обміну, оскільки
вони посилюють гідроліз білка, засвоюють вуглеводи, нормалізують кишкову
перистальтику, сприяють нормальному очищенню кишечника і сприяють
синтезу незамінних амінокислот, кращому засвоєнню солей кальцію, вітаміну
D, мають протианемічну, антирацитарну та протиалергічну дію, ефект якої
стимулює лімфоїдний апарат.
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У розробці технології приготування харчових продуктів функціонального
призначення мають бути виділені два основні етапи. Перший етап передбачає
теоретичне обґрунтування та створення функціональних композицій для
«продукту», методів впливу на харчову сировину, які утворюють бажану
структуру із заданим складом, фізико-хімічні та функціональні технологічні
властивості. Другий етап передбачає реалізацію властивостей функціональних
композицій у конкретному технологічному процесі та формування кінцевих
споживчих властивостей готової продукції. Слід зазначити, що завдання
отримання модельних функціональних композицій частково може бути зведене
до

моделювання

деяких

властивостей

та

особливостей

макро-

та

мікроструктури готових «цільових» продуктів. Основою для розробки
технологічних композицій є склад, властивості, спосіб виробництва, харчова
цінність, безпека, економічна чи інша ефективність використання [4].
Обґрунтування складу функціональних композицій здійснюється з урахуванням
специфіки їх властивостей, тобто їх функцій у готовому харчовому продукті.
При створенні функціональних композицій ключове місце займає комплекс
передбачених функціонально-технологічних характеристик та властивостей,
сумісність та специфіка взаємодії з іншими компонентами рецептурних
сумішей та готовими продуктами. Саме цей комплекс визначає можливість та
доцільність використання функціональних композицій у виробництві харчових
продуктів. З точки зору складу функціональних композицій, функціональні та
інші

харчові

інгредієнти

повинні

забезпечувати

необхідні

процеси

(емульгування, піноутворення, утворення волокон, стабілізацію тощо), як на
окремих етапах, так і в технології в цілому. Функціональні продукти
створюються за принципом харчової комбінаторики шляхом обґрунтованого
кількісного відбору основної сировини, інгредієнтів, харчових добавок,
сукупність яких забезпечує формування бажаних органолептичних та фізикохімічних властивостей, а також заданого рівня поживної, біологічної та
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енергетичної цінності. Основними категоріями функціонального харчування,
що визначають характер і напрям впливу на нормальну мікрофлору людського
організму, є пробіотики, пребіотики та синобіотики [4]. Кисломолочні продукти
є основними «постачальниками» пробіотичних мікроорганізмів в організм
людини. Біфідобактерії в кисломолочних продуктах знаходяться в активному
стані; продукти, що містять ці мікроорганізми, мають як профілактичні, так і
лікувальні властивості, оскільки сприяють швидкому відновленню нормальної
мікрофлори. Біфідобактерії повільно розвиваються в молочних продуктах.
Однією з причин поганого зростання біфідобактерій у молоці є можливий
розчинений у ньому кисень, оскільки біфідобактерії – це важкі анаероби. Тому
одним із способів стимулювати їх зростання у виробництві молочних продуктів
є використання адаптованих до молока штамів біфідобактерій, здатних
розвиватися за наявності невеликої кількості кисню [5, 6, 2]. Застосування
пребіотиків простежує зміну стратегії впливу на нормальну мікрофлору
споживача шляхом створення та стимулювання росту домінуючої корисної
мікрофлори і, перш за все, власних біфідобактерій та лактобактерій.
Критеріями відбору цих інгредієнтів є такі вимоги:
- пребіотики не повинні гідролізуватися та всмоктуватися в шлунку та
тонкому кишечнику;
- повинні бути вибірковим субстратом для одного або ряду лише корисних
представників нормальної мікрофлори кишечника, стимулюючи їх розвиток або
метаболічну активність;
- як результат, повинні мати здатність покращувати склад мікрофлори
кишечника;
-

повинні

викликати

шлунково-кишковий

або

загальний

ефект,

покращувати стан макроорганізму [4,6].
Сьогодні кисломолочні продукти, що містять біфіди, займають одне з
перших позицій функціональних молочних продуктів. Ось чому в нашій країні
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та за кордоном ведеться робота по відбору та культивуванню штамів
біфідобактерій із утворенням спеціальних заквасок у поєднанні лактобактерій
та біфідобактерій з метою їх використання для виробництва пробіотиків
кисломолочної продукції [5]. На рис.1 представлена типова схема виробництва
біфідовмісних кисломолочних напоїв функціонального призначення.
Відповідно до положень теорії раціонального харчування розроблена
науково-практична база для розробки харчових технологій функціонального
призначення

з

оптимізованою

органолептичними
цілеспрямованого

та

харчовою

структурними

поєднання

та

енергетичною

характеристиками

функціонально

активних

на

цінністю,
основі

інгредієнтів

за

допомогою математичного моделювання.
Одними з характерних представників пребіотиків є полісахариди – інулін,
декстрин-мальтоза, волокна харчових продуктів, фруктоолігосахариди [4-5].
Всі молочні продукти, що містять біфіди, будуть поділятися на п’ять категорій.
Перша

включає

у

себе

продукти,

які

надають

життєздатні

клітини

біфідобактеріям, вирощені у спеціальних середовищах. Друга категорія
біфідобактерій має у собі продукти змішаного бродіння, ферментовану
симбіотом культуру біфідобактерій та кисломолочними мікроорганізмами.
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Приймання і підготування сировини

Складання нормалізованої суміші за жиром та сухими речовинами

Пастеризація t = 85...87°С, t = 10 хв; t = 90...92°С, t = 2...8 хв

Гомогенізація Р = 12...17°мПа

Охолодження суміші t = 40...42°С

Заквашування за t = 40...42°С кількість закваски 5...3%

Резервуарний спосіб

Термостатний спосіб

Сквашування згустку в ємності до
кислотності 80°Т

Розливання у споживчу тару

Перемішування згустку

Сквашування за
t = 40...42°С t = 3...4 год

Охолодження
до температури 20°С

Охолодження
до температури 8°С

Внесення фруктового сиропу та
витримування 30 хв

Розливання у споживчу тару

Зберігання і реалізація за t = 4±2°С протягом t = 36 год

Рисунок 1 – Схема виробництва біфідовмісних кисломолочних напоїв
функціонального призначення
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До груп третього типу належать продукти, ферментовані однією
монокультурою або змішаними культурами біфідобактерій, при виробництві
яких активація росту біфідів досягається за рахунок збагачення молока
біфідогенними факторами різного походження.
До четвертої групи належать молочні продукти без ферментів, які ними
збагачені та попередньо активізовані в стерилізованому молоці з додаванням
біфідогенних факторів. До п’ятої групи належать ферментовані молочні
продукти змішаного бродіння, які отримані через ферментацію молочної
сировини з ферментаційними складовими, з використанням змішаних культур
молочної та біфідобактерій. Активація росту бактерій типу Bifidobacterium у
молоці досягається збагаченням його біфідогенними факторами [5].
Результати

широкомасштабних

епідеміологічних

досліджень

стану

фактичного харчування і здоров'я населення різних регіонів в Україні свідчать
про стійке порушення харчового статусу, що виявляється в дефіциті тваринних
білків, поліненасиченних жирних кислот, більшості вітамінів, ряду мінеральних
речовин і мікроелементів, а також харчових волокон. У зв'язку з цим задача
оздоровлення населення зобов'язує науку з всією відповідальністю підійти до
розробки продуктів лікувально-профілактичної спрямованості [8.9]. Мета
розробок зводиться до створення порівняно дешевих молочних продуктів
масового харчування, що володіють підвищеною біологічною і споживчою
цінністю з використанням вітчизняної сировини рослинного і тваринного
походження.

З

використанням

у

лабораторних

дослідженнях

штамів

лактобактерій S. Thermophilus СТ-14, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium
bifidum 791, Bifidobacterium longum subsp. longum В 379 М, Bifidobacterium
adolescentis В-1 було виявлено, що комплексні закваски на основі консорціумів
пробіотичних бактерій різних таксономічних груп є більш стійкими до
несприятливих умов середовища і володіють більш високою активністю
порівняно з заквасками, виготовленими з використанням чистих монокультур.
У більшості країн світу з цією метою проводиться збагачення вітамінами,
мінеральними речовинами і мікроелементами різних видів продукції [8].
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Збагачений харчовий продукт – функціональний харчовий продукт, що
отримується додаванням одного або декількох «фізіологічно функціональних
харчових інгредієнтів» до традиційних харчових продуктів з метою запобігання
виникненню або виправленню дефіциту поживних речовин, що є в організмі
[4]. Поєднання зернових компонентів з молочною основою значно підвищує
харчову і біологічну цінність кисломолочних напоїв. Серйозним впливом на
життя кисломолочних бактерій після потрапляння в організм людини є травна
система, через це біфідобактерії піддавались впливам інгібіторів розвитку
(фенол, шлунковий сік, жовч, NaCl). З усіх інгібіторів, найгірше на бактерію
впливає жовч. Штами цих бактерій здатні розвиватись у молоці, дуже гарно
зброджують лактозу та протеолізують білок молока. Ці біфідобактерії дуже
повільно ферментують молоко, і створюють нещільні згустки з виокремленням
сироватки. Згустки мають низьку кислотність і рН.
Все це пояснюється тим, що разом з молочною кислотою виділяється
30% оцтової, у якої ступінь дисоціації приводить до зменшення активності
кислотності молока. Під діями цих кислот проявляється відщеплення кальцій
фосфату від казеїнат-кальцій-фосфатного комплексу і дестабілізування міцел
казеїну. Фосфат переходить у розчинний лактат кальцію [8]. Отримані дані
засвідчують, що біфідобактерії можуть розвинутись у присутності лактози,
збільшувати масу, і зменшувати % кислоти у молоці. Утворення консорціумів з
окремих бактерій покращує їх властивості. Число життєдайних клітин
збільшується у декілька разів, ця інформація вказує на неможливість взаємного
пригнічення бактерій.
Навіть у консорціумі біфіди погано утворюють кислоту, і їм необхідна
допомога зі сторони стимулюючих факторів і допоміжних мікроорганізмів, щоб
збагатити їх середовище поживними організмами. У якості стимулятора
вносились фруктоза та лактоза, стабілізатором був крохмаль і пектин (робота
проводилась з стерилізованим знежиреним молоком).
Результати представлені на рис.2.
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Рисунок 2 – Залежність кількості життєздатних клітин біфідобактерій у
кисломолочних згустках у присутності фруктози: 1 – норма; 2 – 0,1 %;
3 – 0,2 %; 4 – 0,3 %; 5 – 0,4 %; 6 – 0,5 %.
У результаті дослідження бактерій було виділено оптимальний рецепт і
найкращу виробничу технологію питного десерту на основі молочного
продукту та фруктового наповнювача. Потрібно приймати до уваги структуру
молочного продукту з наповнювачем, який має низьку кислотність і тому
змінюється час для його зберігання після отримання кінцевого продукту [8].
Біфідобактерії є найважливішою категорією функціонального харчування.
Їм відведена ведуча роль у нормалізації кишечнику, поліпшенні процесів
гідролізу і всмоктування жирів, білкового та мінерального обміну. Захоплюючи
слизову оболонку кишечника, біфідобактерії утворюють механічну перешкоду
для збудників інфекцій у слизовій оболонці. Вони руйнують канцерогени, які
можуть утворитись при азотному обміні деякими представниками кишкової
мікрофлори, та грають роль «другої печінки». Ці бактерії не зберігають у собі
токсини, не володіють гемолітичними властивостями, не утворюють пігменти.
Таким чином, кисломолочні продукти на основі біфідобактерій завдяки
гарній засвоюваності, збудженні секреції травлення, високій поживній цінності
можуть бути розглянуті як додатковий стимулятор функціональної діяльності
життєво важливих систем організму.
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У статті охарактеризовано сучасну ресторанну індустрію передових
технологій. Досліджено технологію скандинавської кухні. Описано сучасні
технологічні процеси з використанням скандинавської кухні, що сформованої
самою природою і яка зaвжди кoриcтується виcoким пoпитoм нa ринку
харчування суспільства.
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Активна діяльність підприємств комплексних закладів ресторанного
господарства є першим щаблем до їх конкурентоспроможності.Сучасна
ресторанна індустрія це дорога до сучасних, авангардних, авторськихі
передових технологій. При цьому важливо забезпечувати
впровадженням

продуктових

та

процесних

інновацій,

технології
згадуючи

та

підсумовуючи старі технології,тому що надмірне захоплення незначним
вдосконаленням продукту (страви) без зміни у технологічному базисі процесу
приготування страви в ресторані у кінцевому підсумку можуть призвести до
втрати довіри споживачів, які у більшості випадків не спроможні об’єктивно
відчути поліпшення споживчих властивостей продуктів, які рекламуються
закладом у рекламних зверненнях, особливо коли йдеться про органолептичні
властивості (аромат, смак, тощо) [1]. Інновації на підприємствах ресторанного
господарства – це використання сучасних технологій, інноваційне обладнання
та інструменти, авангардні та авторські напрямки приготування страв,
використання нетрадиційної та незвичної сировини, нові поєднання смаків.
Перетворення звичайного приготування на справжнє витончене мистецтво [2].
Мета та актуальність статті полягає в описі про сучасні технологічні
процеси сфери ресторанних послуг з поєднанням кухні, яку сформувала сама
природа – Скандинавії і яка зaвжди буде кoриcтувaтися виcoким пoпитoм нa
ринку у суспільстві.
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Скандинавську кухню сформували природні умови, в яких довелося жити
мешканцям цього регіону Європи. Плодів природи, зібраних влітку та восени,
повинно було вистачити на довгу та тяжку зиму, тому жителі навчилися
консервувати та робити запаси,але солені, квашені та мариновані страви не
дуже вишукані чи багаті на вітаміни [3,4]. Мариновані і квашені овочі є
найважливішим джерелом вітамінів в скандинавській кухні. Незважаючи на
довгу зиму і коротке літо, на скандинавських столах вистачає цих продуктів.
Традиційним для цих земель являються також технології маринування і
квашення овочів [5]. Найпопулярнішими є маринований буряк, порізаний на
смужки залитий оцтом з цукром і гвоздиками. Маринуються також і інші овочі
такі, як морква, капуста, кабачок, паприка, огірки і баклажани. У Швеції і
Норвегії популярні квашені солодкі огірки.
Відсутність рослинності та труднощі, пов'язані з годуванням худоби, стали
причиною того, що в основу скандинавської кухні, безперечно, входить риба,
серед якої царює благородний, ніжний лосось.
Норвегія також має багаті кулінарні смакові традиції, пов'язані з лососем.
Норвежці, які вважають лосося делікатесом, подають його по-різному:
смаженим (stekt laks), копченим (røkt laks), вареним (kokt laks), печеним на
грилі (grillet laks), маринованим (gravet laks), як тартар (laks tartar), у супі (fisze
suple) чи з макаронами.

В норвежській кухні також готують і інші рибні

делікатеси. До найпопулярніших належить fiskeboller –фрикадельки з рибного
фаршу, що подають у білому соусі. Дуже популярні тут маленькі сардинки –
brislinger, які ловлять в Ставанґері. З давніх-давен тут перероблювали сардини,
котрі потім потрапляли на столи майже в усій Європі. Скандинавська фантазія
норвежців безмежна –fiskepudding, рибний пудинг, подається як основна
страва, або ж як гарнір до хліба. Щоб відчути справжній смак і запах
норвезького лосося, варто вирушити на рибний базар у Бергені –Fisketorget. На
думку багатьох знавців, це найкраща сировина рибного базару у всій
Скандинавії. Крім лосося, як штучно вирощеного, так і виловленого в морі, тут
можна купити майже всі сорти риби, що проживає в річках, озерах і
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прибережних морях Норвегії. На рибному базарі в Бергені можна придбати
багато видів риби скандинавської кухні, наприклад: оселедець (sild), форель
(оrret), тріска (torsk), палтус (kveite), макрель (makrel) і навіть м'ясо кита (hvall).
Найбільш сильний і насичений запах доноситься із прилавків із сушеною
рибою, котру місцеві називають stokfish. Для одних цей запах здається
найкращим на землі, інших просто відлякує. Штокфіш – висушена на сонці
риба

родини

тріскових.

Зігріта

сонячним

промінням,

вона

набуває

специфічного смаку, котрий, як і запах, для одних є вишуканим делікатесом,
для інших непридатним для вживання. М'ясо, позбавлене води, зберігає всі
поживні речовини, і, що найголовніше, якщо його намочити повертає свою
первинну форму, запах і смак.
Делікатесом у скандинавській кухні вважається лосось, занурений у
глиняний глечик, повний меду. Добре закритий глечик поміщається на декілька
місяців під землю, де зберігається низька температура. У такий спосіб м'ясо
лосося набуває специфічний аромат і смак. Їдять його з додаванням кілечок
цибулі. Ідея закопувати лосося народилася на Аландських островах.
Ресторани Скандинавії –це ресторани в світі в номінації 50 кращих
ресторанів світу, це повязують з використанням в кухні натуральної природної
сировини. Ресторан Maaemo отримав три мішленівські зірки, – успішна
інтерпретація норвезьких гастрономічних традицій у виконанні шеф-кухаря
Есбена Хольмбё Банга. Цей ресторан був також названий одним з кращих в
світі в номінації 50 кращих ресторанів світу.
Найбільш знаменитий путівник по готелям і ресторанам, створений в
1900 році братами-французами Андре і Едуардом Мішлен. Їх метою було
просування своєї компанії, що виробляє автомобільні шини. У ті часи у Франції
було всього 2000 автомобілів. Як правило, двоє співробітників «Мішлен»
відвідують ресторан або готель анонімно і оцінюють якість їжі та розміщення.
Таких співробітників називають інспекторами.
Концепція ресторану: всього кілька столиків, завдяки чому створюється
камерна атмосфера. Кухня розташована в мезоніні, звідки видно гостей
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ресторану. При оцінці в рейтингу «Мішлен» використовується певна кількість
зірок. Якщо придивитися, то стає помітно, що ці зірки схожі на квіти. Тому
вірніше було б назвати їх розетками, проте «зірки» звучить, безумовно,
вишуканіше. Трьохзірковий система з'явилася в 1931 році.
Зараз, через сотню років, мішленівський гід став першим порадником для
мандрівників, які обирають унікальний ресторан, - такий, як «Maaemo».
Висновки. В статті підтверджено про сучасну ресторанну індустрію
передових технологій . Досліджено технологію скандинавської кухні. Описано
сучасні технологічні процеси з використанням скандинавської кухні, що
сформованої самою природою і яка зaвжди кoриcтується виcoким пoпитoм нa
ринку харчування суспільства.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИГОТУВАННЯ МУСОВИХ ДЕСЕРТІВ
У статті наведено характеристику ринку кондитерських виробів. Здійснено
опис технології складання мусових виробів, та їх асортимент. Розглянуто
перелік термінів, що відповідають мусовим десертам. Досліджено технологію
приготування мусових десертів на прикладі кондитера Круглової Ірини.
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Для забезпечення розвитку ринку кондитерських виробів, в умовах
зростаючої конкуренції, підприємства повинні вносити зміни і створювати нові
види продукції, які будуть задовольняти потреби споживачів.
Сучасні умови життя – це недостатньо рухливий спосіб, вживання
неякісних харчових продуктів, послаблений імунітет і т.д.. Тому одним із
найбільш важливих напрямків розвитку харчової галузі України є розробка
фізіологічно-функціональних продуктів харчування, що сприятливо впливають
на організм людини, підвищують імунітет та поліпшують фізіологічні процеси.
До фізіологічно-функціональних харчових інгредієнтів відносять: жирні
кислоти,

харчові

волокна,

вітаміни,

пробіотика,

мінеральні

речовини,

синбіотики, амінокислоти та ін. [1].
Метою статті є аналіз особливостей мусових десертів, дослідження
асортименту та особливостей технології складання мусових виробів на
прикладі кондитера Круглової Ірини.
Сьогодні ринок кондитерських виробів настільки великий, що кондитери
для заохочення клієнтів вигадують все нові і нові види тортів і тістечок,
намагаються запропонувати що-небудь інноваційне. Здивувати сучасних
споживачів – завдання не з легких, але кондитери з цим завданням
справляються чудово. Для кондитера на сьогоднішній день існують три
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пріоритети: смак, якість і зовнішній вигляд. Саме їм повинен відповідати будьякий кондитерський виріб. Смак у кожного виробу різний. Хтось віддає
перевагу класиці, хтось авангарду, але в оформленні сьогодні проглядаються
все нові і нові тенденції. Сучасні десерти 2019 року – це справжні витвори
мистецтва в їжі.
Фахівці

стверджують,

що

торти

2018-2020

років

відходять

від

перенасиченості у оформленні. У моді красиві торти з нотками мінімалізму і
вишуканості, стильні варіанти. У 2018 році завдяки молекулярній гастрономії
звичні нам продукти отримують нову форму і текстуру. Арахісове масло стане
пудрою, кокос – гелем, йогурт – піною і навіть бісквіт стане молекулярним
(бісквітний мох). На даний момент поняття текстур в кондитерській справі
займає не менш важливі позиції, ніж смакові якості. Раніше слово «текстура»
ми могли чути, коли мова йшла про молекулярну кухню, зараз же це ключовий
вислів, коли мова йде про сучасні десерти з помірним і продуманим дизайном
[2].
Вже складно уявити повноцінний десерт від шефа, якщо в ньому не
поєднується повітряний бісквіт, хрусткий шар, желейний прошарок і ніжний
мус. Поряд з цим зявляються нові терміни: кремю, кулі, конфі, кракелін…
Широкої популярності сьогодні набули і набувають корисні і дієтичні
десерти. Ця тенденція продовжує набирати обертів і все більше кондитерів
слідують за нею, готуючи веганські, безлактозні, безглютенові десерти. Більш
того, кондитери вважають, що веганські десерти стануть трендом №1
2020 року. Все більше людей вважають за краще вести здоровий спосіб життя і
більш усвідомлено вибирають продукти харчування. Так як борошняні вироби
містять велику кількісь масла і цукру, то все частіше кондитери хочуть
догодити і тим, хто стежить за харчуванням, створюючи «правильні» десерти.
Ще з минулого року стало помітним те, що всесвітньо відомі шефи почали
зменшувати кількість цукру в своїх десертах або замінювати його. У цьому році
десерти стають ще й солоними. Кондитери не просто додають дрібку солі в свої
вироби. Вони використовують найнеймовірніші, здавалося б, для цього
продукти: цибуля, томати, крупи, білі і жовті сири, різні спеції [2].
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Сучасна кондитерська галузь ось уже кілька років поповняється такими
європейськими десертами, як мусові торти і тістечка. Кондитерський світ
захопила мода на яскраві зовні і ніжні на смак мусові торти. І не дарма, адже ці
десерти зачаровують текстурами і смаковими поєднаннями.
Мусовий

торт

–

один

з

найпопулярніших

трендів

сучасного

кондитерського світу. Цей європейський десерт підкорює не тільки ефектною
зовнішністю, але і незвичайним поєднанням текстур і безмежністю смакових
варіацій. Це той випадок, коли кожен кондитер може проявити свою фантазію.
З французького, слово мус (Mousse) перекладається як «піна», що
якнайкраще описує даний продукт: поєднання збитих вершків і ягідної,
фруктової, карамельної або шоколадної начини з додаванням желатину.
Збивається з допомогою блендера або міксера, готується без випічки. В якості
начинки можуть використовуватися різні креми, свіжі фрукти, ягоди, джеми і
варення, в залежності від фантазії автора.
Але

головною

особливістю

подібних

виробів

прийнято

вважати

оформлення: найчастіше, для прикрас таких тортів використовують дзеркальну
глазур або велюр. Для рівного і красивого покриття десерт повинен бути
заморожений, тому що повинен тримати структуру при нанесенні елементу
декору. Нерідко, кулінари використовують свіжі фрукти, натуральні ягоди та
інші елементи, що дозволяють створити по-справжньому унікальний десерт,
залишивши фірмовий підпис, властивий тому чи іншому кондитерові [3].
Кондитером

Кругловою

Іриною

мусових

було
десертів,

досліджено
розроблено

асортимент
нові

та

особливості

приготування

поєднання

ягодних кулі, мусів. Також кондитер схематично показала

смакові

технологію закладки компонентів у форми.
Для приготування муссового торта потрібно мати певну вправність. На
щастя, приготувати таке частування можна навіть вдома, тому що воно не
вимагає особливої техніки, наявної в умовах професійної кондитерської [3].
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Мусовий торт складається з кількох шарів: власне мус (нагадує морозиво,
яке не тане), фруктово-ягідна начинка і тонкий шар бісквіта. Також в якості
окремого шару може включатися хрусткий шар, або крамбл.
Всі мусові торти виготовляються за технологією пошарової заморозки,
тому для їх виготовлення потрібно трохи більше часу, ніж для приготування
бісквітного торта. На всі стадії приготування йде приблизно 2-3 дні.
Основою в мусовому торті може бути будь-який вид класичного бісквіта,
медового, пісочного тіста шаблі, Браун, дакуаз або бісквіт Джоконда. Як
правило, він випікається в кільці діаметром, меншим на 2 см тієї форми, в якій
ви будете збирати торт. Висота бісквіта в мусовому торті невелика, в
середньому від 0,7 см до 1,3 см.
Варіантів мусу безліч, але базовими є три шоколадних муси: на основі
білого, чорного і молочного бельгійського шоколаду і збитих вершків [4].
Шоколадний мус желюють, як правило, за допомогою якісного желатину.
Також існує вершково-сирний мус на основі вершків і вершкового сиру. У ці
види мусу може додаватися фруктове або ягідне пюре. Мус готується в
останню чергу, тому що його ми використовуємо безпосередньо в момент
складання торта, він обов'язково повинен залишатися рідким в цей момент [6].
Начинкою може бути фруктове або ягідне кулі, конфі, курд чи компоті.
Начинку виливають в кільце, яке приблизно на 2 см менше діаметра форми для
торта, і заморожують в морозилці. Кільце має бути попередньо обтягнуте
харчовою плівкою. Начинка – сама фантазійна частина вашого торта, але і
найнебезпечніша! Ви повинні уважно поєднувати смаки і бути впевнені, що
обраний вами фрукт або ягода відмінно підійде до обраному типу мусу і основи
торта. У начинці бажано використовувати 1-2 і максимум 3 види фруктів і / або
ягід – так влаштовані наші рецептори, більш складні поєднання навряд чи
будуть розпізнані і зрозумілі. Але навіть поєднання 2-х компонентів в начинці
вимагає досвіду і віртуозного почуття смаку, яке під силу тільки досвідченим
кондитерам [6].
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При цьому варто відзначити, що в наші дні існує кілька «безпрограшних»
смакових поєднань, в число яких входить:
 малина, полуниця, вишня, банан – з темним, молочним або білим
шоколадом;
 манго, маракуя, чорниця – молочний шоколад;
 малина – темний / молочний / білий шоколад;
 полуниця – темний / молочний / білий шоколад;
 вишня – темний / молочний / білий шоколад;
 кава – банан - темний / молочний шоколад;
 банан – карамель - шоколадний мус / вершковий мус;
 маракуя і / або манго – молочний шоколад;
 яблуко - груша - кориця – шоколадний мус / вершковий мус;
 чорниця - малина – темний / молочний / білий шоколад;
 абрикос – темний / молочний / білий шоколад.
Хрусткий шар – це найпікантніша частина торта, вона здатна перетворити
ваш десерт і урізноманітнити текстуру. Хтось вважає, що це найсмачніша
частина торта, деякі ж, навпаки, не люблять такі несподіванки в ніжних
муссових десертах [5].
Складання торта – дуже відповідальний і хвилюючий момент. Тут все
важливо робити точно, рівно і акуратно. Отже, на момент складання начинка і
хрусткий шар повинні бути заморожені в крижаний камінчик в морозилці.
Бісквіт повинен бути вже охїолоджений, а мус приготований [6].
Починають збирати торт у формі в перевернутому вигляді, тому для
початку виливають на дно шар мусу (приблизно 1 см) – це буде верхівка
торта, відправляють в морозилку на кілька хвилин, щоб верхній шар трохи
схопився і начинка не потонула в ньому. Потім дістають форму з морозилки і
кладуть туди начинку, акуратно вирівнюючи і центруючи її, щоб в результаті
розріз торта був рівний. Відразу поверх начинки виливають ще мус (потрібно
покрити начинку). Якщо є хрусткий шар, то можна розмістити його
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безпосередньо перед бісквітом, впритул до нього, або трохи раніше. На цьому
етапі занурюється хрусткий шар в мусі і вкручується рухами. Додають ще мус,
щоб залишилося 0,5-1 см в залежності від товщини бісквіта. Бісквіт кладуть
поверх мусу, занурюють вкручуючими рухами. Тепер вирівнюють поверхню
форми, прибираючи надлишки мусу, покривають поверхню харчовою плівкою і
поміщують в морозилку на ніч або приблизно на 8 годин, до повного
застигання десерту.
Покриття

торта

відбувається

на

наступний

день.

Для

цього

використовують підготовлену напередодні дзеркальну глазур або велюр [1].
Дзеркальна глазур наноситься при певній робочій температурі. Залежно від
типу глазурі температура різна, але зазвичай вона складає 32-35 °С. Торт
виймається з форми, встановлюється на підставку, наприклад, перевернутий
стакан від блендера, який, в свою чергу, встановлюється на тарілку або деко,
обтягнутий харчовою плівкою. Глазур виливається на торт швидким і
впевненим рухом по колу. Надлишки глазурі з плоскої поверхні форми
скидаються довгим і плоским кондитерським шпателем. Дають глазурі стекти і
після прибирають надлишки по нижньому краю торта, зрізуючи або
підвертаючи їх всередину за допомогою невеликого ножа або шпателя. За
допомогою двох шпателів або шпателя і ножа акуратно переносять торт на
підкладку.
Для покриття торта велюром необхідний краскопульт. Для велюру
змішується розтоплений шоколад і какао-масло в пропорції 1:1 і пробивається
блендером з додаванням жиророзчинного барвника. Для фарбування шоколаду
гелеві барвники можна використовувати тільки разом з добавкою Americolor
Flo-Coat. Барвник перевіряють, спочатку розчиняючи його в столовій ложці
велюру, щоб убезпечити себе і свій торт. Наносити велюр найзручніше,
встановивши торт на підставку у великій коробці, поставленій вертикально [7].
При створенні мусового торта не можна обійтися без ряду інгредієнтів і
інструментів.
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 Якісна силіконова форма для торта або кільце з ацетатною плівкою. Для
муссових десертів ідеальні силіконові форми Silikomart і Pavoni.
 Кільце для створення начинки, основи і хрусткого шару меншого
діаметру.
 Якісний желатин.
 Бельгійський шоколад, наприклад Callebaut.
 Глюкозний сироп - для створення дзеркальної глазурі.
 Якісні гелеві барвники Americolor для фарбування дзеркальної блакиті.
 Вершки натуральні коров'ячі жирністю від 33% - для мусу.
 Міксер для збивання вершків для мусу.
 Блендер з перемикачем швидкостей і можливістю установки мінімальнотихої - для пробивання дзеркальної глазурі і мінімізації бульбашок в глазурі.
 Жиророзчинні барвники Americolor для велюру.
 Шпатель для змахування глазурі, перенесення торта на підкладку.
 Натуральне пюре екзотичних фруктів: манго і маракуйя.
 Горіхова мука для випічки горіхових бісквітів Дакуаз або Джоконда.
 Вафельна крихта для хрусткого шару.
 Пірометр або голчастий термометр для вимірювання температури при
заварюванні жовтків і використання глазурі і велюру.
 Какао-масло для створення велюру.
 Якісний краскопульт для нанесення велюру [4].
Сьогодні в Україні та за кордоном стрімко розвиваються технології
виробництва кондитерських виробів. Широкої популярності сьогодні набули і
набувають корисні і дієтичні десерти. Кондитерський світ захопила мода на
яскраві зовні і ніжні на смак мусові торти. І не дарма, адже ці десерти
зачаровують текстурами і смаковими поєднаннями.
Представлені результати досліджень доводять, що мусові десерти
володіють великою різноманітністю смаків та асортиментом виробів, а також
простотою приготування.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИГОТУВАННЯ СУШІ
З ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНИХ ВИДІВ СИРОВИНИ
Дана стаття присвячена вивченню технології приготування суші на основі
різних видів сировини. Актуальність даного дослідження визначається тим,
що останнім часом японська кухня поступово витісняє американську,
відсуваючи піцу і гамбургери далеко на задній план. Також наголошено на
популяризації здорового способу життя, правильного харчування та вживання
до повсякденного вжитку тільки органічно чистих продуктів, уникаючи
смаженого і пересоленого.
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Ключові слова: японська кухня, суші, роли, здорове харчування, низькокалорійна
їжа, традиційна кухня.
Сучасні великі міста готові запропонувати своїм жителям і гостям безліч
різних

розваг,

і

їх

число

постійно

збільшується,

оскільки

постійно

відкривається щось нове і спочатку незвичне. Суші і є тою новинкою, яка
почала широко розповсюджуватись світом, але не всі люди розуміють
корисність цього продукту, що ще раз підкреслює необхідність вивчення даної
тематики.
Ціллю цієї статті є ознайомлення не лише з історією суші та ролів, а також
з корисними властивостями цієї страви.
Суші – досить низькокалорійний продукт, що володіє чудовими смаковими
якостями. Суші полюбили не тільки прихильники правильного харчування, але
й вегетаріанці. Суші – це не завжди рис з рибою, адже існують солодкі роли, які
виступають в якості десерту.
Численні обстеження населення країни показують, що жителі Японії
набагато рідше страждають від хвороб серцево-судинної системи, діяльність
головного мозку залишається активною протягом набагато довшого часу, в
порівнянні з тією ж Європою. Пов'язано це чи ні, зі 100% упевненістю сказати
складно, але в Японії суші є повсякденною стравою, вони насичують організм
значною кількістю вітамінів і мінералів, а також незамінних амінокислот, які не
синтезуються в клітинах самостійно.
Батьківщиною первісних суші минулого є країни Південної Азії. Очищена,
розділена риба укладалася шарами, пересипалася сіллю й ставилась під
кам'яний прес. Через кілька тижнів камені знімали й заміняли легкою кришкою.
Проходило кілька місяців, протягом яких риба бродила, і після цього вона
вважалася готовою до споживання. Так було до 1900 року, поки один
талановитий шеф-кухар на ім'я Yohei вирішив відмовитися від процесу гниття й
подати суші у формі, що стала зараз традиційною, тобто подав рибу сирою.
Нововведення швидко набуло популярності, і одразу з'явились два різних стилі
приготування:
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 Кансаі – стиль з міста Осака, району Кансаі;
 стиль Едоз Токіо, що називається Едо.
Осака завжди була торговельною столицею Японії, і місцеві продавці
готували суші як приготовлений певним чином рис змішаний з іншими
інгредієнтами. Токіо, розташований на березі, багатому рибою та молюсками,
пропонував «nigirizushi», що представляють собою шматочок риби на
маленькій грудочці приправленого рису. Японці визнають «nigirizushi»
оригінальними суші, хоча насправді це зовсім не так. Кансаі-суші мають більш
довгу історію й набагато складніші в приготуванні, і тільки невелика частина
японців знає про це.
Цікавим є той факт, що рис в суші не додавався. Справа в тому, що
китайський ієрогліф, що позначає суши, в перекладі означає як «маринована
риба». Більше тисячі років тому рис був не тільки одним з основних продуктів
харчування, але й головним засобом збереження риби. Свіжа риба нарізалась на
маленькі шматочки, які рясно засипалися сіллю і замішувалися рисом.
Рис піддавався природній ферментації, завдяки якій риба не псувалася
протягом року. У міру необхідності її діставали із суміші й подавали до столу, а
рис, що став непотрібним, викидали або використовували для маринування
нових порцій риби. І лише в XVI ст. рис, що перебродив з маринованої риби,
почали вживати в їжу, і поступово він перетворився в головний та невід'ємний
компонент суші. Рис почали додавати до страв з грибів, овочів та інших
продуктів, отримуючи таким чином нові страви з незвичайним і специфічним
смаком.
У XVII ст. з'явилися вже сучасні суші з рисом, до складу яких входили
варений рис, рисовий солод, морепродукти та овочі. Так із складового
компонента для маринування риби, рис, що перебродив, перетворився на
основу нової страви.
Наступним етапом у розвитку суші стало додавання в рис оцету з
приправами. Оцет, зазвичай рисовий або фруктовий, перемішували з
підсоленою содою, іноді додавали в нього цукор, мірин, саке, мед і морські
58

водорості, а потім заливали цією сумішшю варений рис, до якого додавали
рибу, морепродукти, овочі і витримували певний час під пресом. Те, що
вийшло в підсумку, стало настільки популярним, що по всьому Едоз стали
відкриватись численні магазини, закусочні і ресторани, у яких подавали
різноманітні види суші. З того часу процес готування суші, залишаючись в
основному

незмінним,

не

перестає

розвиватись

й

удосконалюватись,

поповнюватись новими рецептами.
Корисні властивості суші пов'язані з тим, що продукти приготування
містять різноманітні вітаміни та мікроелементи, омега-3 жирні кислоти та
білки. Дуже важливо, що суші не піддаються термічній обробці, яка значно
знижує корисну дію вітамінів та мікроелементів. Суші сприяють поліпшенню
діяльності серця, судин і шлунку, збільшують розумову активність.
Суші найчастіше споживають з соусом васабі, який має антисептичні
властивості. Рис містить клітковину, яка просто необхідна для хорошого
травлення. Вживання в їжу суші ефективно допомагає схуднути. Середня
порція ролів містить близько 350 кілокалорій. Вміст жирів складає всього
3,6 грама. Існують навіть спеціальні низькожирові дієти на основі цієї страви.
Не дивно, що серед японців дуже багато довгожителів і практично
відсутні повні люди. Згідно з науковими даними, отриманими в ході
дослідження, регулярне вживання в їжу суші значно знижують небезпеку
захворювання на рак легенів у курців. Доведено також, що ця страва допомагає
впоратися з депресією. Цей вплив суші ґрунтується на поліненасичених жирних
омега-3 кислотах, що містяться в рибі [1].
Проте суші можуть завдавати шкоду організму людини. Перш за все,
поїдання сирої риби загрожує зараженням різними паразитами. Такі випадки в
Японії вже отримали широку популярність по всьому світу. На думку
азіатських вчених, вживання сирої риби з великою ймовірністю призводить до
захворювання на рак печінки. Симптоми хвороби можуть з'явитися навіть через
кілька років. У деяких видах риби, що використовуються для приготування
суші, міститься певна кількість ртуті. Особливо це актуально для сашимі, які
представляють собою нарізане рибне філе [1].
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Розглянемо основні способи приготування суші, при яких одні і ті ж
інгредієнти можуть бути організовані по-різному:
1. Нігірідзусі – найбільш популярний вид суші. Нігірідзусі складається з
довгастої грудочки рису, спресованого долонями, невеликої кількості васабі і
тонкого шматочка начинки, яка покриває рис.
2.

Гункан-макі

(рулет

–

військовий

корабель).

Овальної

форми,

спресований долонями рис (схожий на нігірідзусі) обрамлений по периметру
смужкою норі для надання йому форми корабля. Він також начинений
інгредієнтами, які притаманні норі, наприклад, ікра, водорості, рідше
використовується салат з макаронів.
3. Макідзусі (кручені суші). Суші у вигляді циліндра, зробленого за
допомогою бамбукового килимка макісу. Зазвичай макідзусі закручені в норі,
лист сухих водоростей, який покриває собою рис і начинку, але іноді може бути
загорнутий в тонкий омлет. Макідзусі зазвичай розрізаються на 6 або
8 шматочків.
4. Футомакі (великі рулети). Великі, циліндричної форми, суші, в яких норі
зовні. Зазвичай футомакі завтовшки 3-4 см, шириною 4-5 см. Найчастіше в них
2-3 види начинки, які обрані з-за їх додаткового смаку і кольору.
5. Хосомакі (тонкі рулети). Маленькі, циліндричної форми, з норі зовні.
Зазвичай хосомакі товщиною і шириною близько 2 см. Вони зазвичай
робляться лише з одним видом начинки.
6. Темакі. Великі, конусоподібні суші, з норі зовні та інгредієнтами.
Зазвичай темакі близько 10 см в довжину, і вживаються в їжу за допомогою
пальців, тому що робити це з допомогою паличок було б досить не зручно.
7. Урамакі (рулет навпаки). Середнього розміру рулети з двома або більше
видами начинок. Урамакі відрізняються від інших тим, що рис знаходиться
зовні, а норі – всередині. Начинка знаходиться посередині, оточена шаром норі,
рис, вмочений в ікру, або запашне кунжутне насіння.
8. Осідзусі (пресовані суші). Суші у вигляді брусочків, зроблені за
допомогою дерев’яного пристосування, званого осібако. Начинка вкладається
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на дно осібако, потім покривається рисом, і стискається пресом до отримання
щільного прямокутного бруска. Потім, брусок витягується з осібако і
нарізується на невеликі шматочки.
9. Інарідзусі (суші з начинкою). Мішечок, зазвичай наповнений лише
рисом. Мішечок зазвичай зроблений з смаженого у фритюрі тофу, але можливі
також мішечки, зроблені з тонкого омлету фукусадзусі або з засушеного
гарбуза.
10. Тірасідзусі (розсипані суші). Тарілка рису з розсипаною поверх нього
начинкою. Їх також називають барадзуси.
11. Едомае тірасідзусі - сирі інгредієнти красиво викладені поверх рису.
12. Гомокудзусі. Приготовлені або сирі інгредієнти змішати з рисом.
13. Наредзусі. Очищену рибу натирають сіллю і складають у дерев’яну
бочку, знову занурюють у сіль і придавлюють важким цукемоноісі (камінь для
соління). Рибу залишають в такому положенні від 10 днів до місяця, потім її
занурюють у воду (від 15 хвилин до години). Потім рибу поміщають в іншу
бочку, в якій вона перекладається шарами з рисом. Потім ця суміш частково
герметизується за допомогою отосібута і цукемоноісі. З часом, при появі води
на поверхні, необхідно від неї позбутися. Через шість місяців «фунадзусі»
можна вживати в їжу. Термін споживання даної страви більше шести місяців
[2].
В основі багатьох страв кухні Японії, лежить рис. Білий рис насичений
вітамінами групи В, а також фолієвою кислотою, вітаміном РР, які позитивно
впливають на нервову систему. А також вітаміном Е, який покращує структуру
волосся, нігтів і шкіри. Амінокислотний склад рису збалансований. Рис містить
всі 8 видів амінокислот які не виробляються організмом людини. Вони беруть
участь в утворенні тканин, м'язів і підтримують хороший стан легенів, серця,
мозку, судин. Рис містить мінерали: калій, магній, фосфор, йод, залізо, цинк.
У приготуванні суші використовують норі – їстівні червоні водорості із
роду Porphyraу вигляді тонких сушених пресованих листів. Норі мають легкий
димний смак і тонкий океанічний аромат. Містять протеїни, харчові волокна,
мінеральні речовини (кальцій, залізо, калій, цинк), вітаміни А, В2, В3, В9 і В12.
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До складу найбільш поширених видів суші можуть входити: тунець,
макрель, лосось, вугор, камбала, морський чорт, люціан, ставрида, сібас.
Васабі – це «японський хрін». Аналог простому хріну, але зі специфічним
смаком, ароматом, унікальним зеленим кольором і корисними властивостями.
Васабі

являє

собою

трав’янисту

рослину,

багаторічну,

45 сантиметрів, в їжу вживають як і наш хрін – корінь.

висотою

до

Зелена паста володіє

антибактеріальними, протигрибковими властивостями, тому її часто подають
до сирої риби, яка швидко псується. Багатий вітамінний склад і безліч корисних
властивостей не виключають наявність протипоказань продукту. Зелений хрін
не можна їсти людям з такими захворюваннями: холицистит, панкреатит у
загостреній стадії, виразка кишечника, шлунка, гастрит, гепатит, схильність до
дратівливості слизового покриття шлунка [2].
Тофу – сироподібний харчовий продукт із соєвих бобів, багатий на білок.
Тофу має нейтральний смак (тобто майже не має власного смаку), що є однією з
переваг тофу і дозволяє універсальне використання в кулінарії. Він нагадує
позбавлений смаку сир, але ця якість робить його ідеальним наповнювачем
будь-якої страви, до якої він приносить не лише об'єм, але і незамінні
амінокислоти та мікроелементи [2]. Склад тофу дозволяє повністю виключити з
раціону м’ясо, не відчуваючи при цьому недоліку в необхідних речовинах.
Саме тому вегетаріанці купують його особливо часто. Сир тофу є
альтернативою натуральним молочним продуктам. В тофу дуже мало жирів:
його можуть їсти всі, хто мріє схуднути. Сир легко засвоюється організмом,
насичуючи клітини корисними речовинами і не викликаючи почуття
переїдання. Це якість продуктів особливо цінна для тих, хто займається
спортом для підтримки гарної форми. Діабетикам вживання тофу допомагає
скорегувати вуглеводний обмін, а літнім людям – збалансувати харчування і
отримати всі необхідні речовини, не перевантажуючи шлунково-кишковий
тракт. Тофу благотворно впливає на стан шкіри, зубів, нігтів та волосся. Не
рекомендується вживати тофу підліткам, оскільки соя провокує гормональний
сплеск і може призвести до дуже серйозних проблем зі здоров’ям. З цієї ж
причини він протипоказаний жінкам, які бажають завагітніти і годуючим
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матерям. Від вживання тофу краще утриматися, якщо присутня алергія на
бобові. У ряді випадків алергія виникає виключно на соєвий сир. Надмірне
вживання тофу може призвести до процесів гальмування в клітинах головного
мозку, а крім того викликати сильний розлад кишківника.
Філадельфія – сир, який виготовляється з суміші молока і вершків, а іноді
тільки з вершків. Він відрізняється від інших сирів тим, що йому для дозрівання
не потрібно багато часу. Філадельфія має м'який вершковий смак і кремову
консистенцію. Філадельфія може бути різної жирності з різними добавками,
наприклад, з фруктами, овочами, ягодами, цибулею, соусами. Сир корисний
своїм складом вітамінів (А, Е, групи В, К, РР, бета-каротин, холін) і мікро- і
макроелементів (селен, калій, марганець, кальцій, цинк, залізо, фосфор, натрій і
мідь). Він дуже поживний і корисний для всього організму людини [2].
Авокадо має дуже насичений корисними мікроелементами склад, він
також дуже вітамінізований і корисний для організму. У ньому міститься
багато олеїнової кислоти, яка перешкоджає утворенню холестерину. Фрукт
також містить багато калію. До його складу входять кальцій, магній і натрій.
Багатий авокадо і фосфором. Крім високої концентрації і різноманітності
мінеральних речовин, склад авокадо включає ще й багато вітамінів: провітамін
А, В, С, D і вітаміни PP. До складу фрукта входить вітамін Е, який гальмує
старіння і завдяки вираженій антиоксидантній дії має молодильний ефект.
Таким чином, національна кухня Японії багатьма фахівцями і кулінарами
визнається еталоном здорового харчування. Всі страви можна охарактеризувати
трьома словами – незвично, красиво і смачно. Велика увага в японській кухні,
приділяється

дрібним

деталям,

нюансам,

півтонам.

Місцеві

кухарі

дотримуються «правила п’яти кольорів» – продукти, з яких готується страва,
повинні мати червоний, жовтий, зелений, чорний і коричневий колір. Також,
важливу роль відіграють правила і ритуали прийому їжі. Традиційні страви
суші та роли є не тільки смачними, а й корисними та поживними, містять
багато вітамінів, мінералів, поживних речовин що гарно впливають на організм
людини. Також існує широкий вибір інгредієнтів та начинок, що дозволяє
підібрати роли за смаком.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ ТАЙСЬКОЇ КУХНІ
В статті розглянуто історію становлення традицій кухні Таїланду,
охарактеризовано її відмінні риси. Розглянуто особливості приготування
найпопулярніших страв та напоїв тайської кухні.
Ключові слова: тайська кухня, рис, морепродукти, кулінарне мистецтво
Таїланду.
Приблизно з середини 1980-х років розпочався бурхливий розвиток
туризму в Таїланді. Саме на цей період припадає зростання популярності
тайської кухні в усьому світі. Формування сучасної тайської кухні відбувалося
під впливом кулінарного мистецтва багатьох народів світу. Вагомий внесок у її
становлення зробили Китай, мусульманські та європейські держави. Постійний
контакт із зовнішнім світом та широкий обмін ідеями часто призводили до
кулінарних

інновацій. Проте, тайці

зберегли багато

особливостей

та

специфічних продуктів харчування, що зникли в інших країнах, не витримавши
конкуренцію з європейськими продуктами такими як хліб, картопля. Сьогодні
тайська їжа стала популярною далеко за межами Таїланду. У рейтингу
знаменитого CNN Travel страви тайської кухні увійшли в ТОП-10. Міжнародні
критики високо оцінюють ресторани Бангкока, які не раз набували звання
кращих в світі.
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Мета статті – дослідити особливості тайської кухні, вплив на її
формування кулінарних традицій інших народів
Різні регіони Таїланду характеризуються

особливими кулінарними

традиціями. Так, приготування їжі на півночі Таїланду, характеризується
м’якими стравами, це, переважно липкий рис, традиційно його розминають
пальцями на невеликі кульки. Є сильний вплив сусідньої М'янми з
популярними стравами, такими як свиняче каррі з ароматом імбиру, куркуми та
тамаринда.
На їжу на північному сході (регіон Ісаан) впливає Лаос, оскільки він
заселений спорідненою з лаосцями етнічною групою. Як правило, їжа має
високу пряність, а липкий рис є кращим гарніром для північно-східних страв.
Хоча м'ясних страв є багато, в селах історично м'яса було мало, а основним
джерелом білка були креветки та прісноводна риба. Їх часто ферментували,
щоб збільшити термін їх зберігання. Популярне поїдання живих креветок - гунг
тен.
Центральний регіон характеризується особливою кухнею. Цей тип
приготування їжі, який зародився в королівському палаці, скоріше форма
мистецтва, ніж звичайна кулінарія.
Південна тайська кухня – найпопулярніша поза Таїландом, оскільки це
головний туристичний регіон країни. У південній кухні набагато більше
використання кокосового молока. У багатьох стравах кокос замінює топлене
масло для смаження. Саме в південному регіоні використовуються багато
морепродуктів.
Проте, незважаючи на певні відмінності у кулінарних традиціях різних
регіонів Таїланду, в них є характерні спільні риси.
Тайська кухня асоціюється насамперед зі смаком бананів, цитрусових,
ананасів, кокосового молока, свіжого коріандру, лимоннику, часнику і
стручкового перцю – чилі. Саме гострий перець чилі є найважливішою
приправою тайських страв.
65

Основним компонентом при створенні більшості страв тайської кухні є
рис. Рис – це продукт, який за важливістю можна порівняти з хлібом в
європейських країнах. Не дарма тайський рис в 2016 році визнали найкращим у
всьому світі. Рис є основою більшості рецептів, крім того, він часто
використовується як доповнення до інших страв, особливо гострих.
В тайській кухні розповсюджені страви з риби та морепродуктів.
М'ясо у Таїланді вживають порівняно мало, воно вважається святковою
стравою. Улюблені тайцями свинина, курятина чи качка комбінується з
овочами, локшиною, рибою чи з морепродуктами і поливаються великою
кількістю соусу. М'ясо інколи готують шляхом денатурації кислотою і подають
сирим (Кой).
Найпоширеніша

приправа

–

негострий

рибний

соус.

Цим

тайці

відрізняються від більшості країн Південно-Східної Азії, де основою для
готування соусу є соя. Рибний соус – яскраво-коричнева рідина, солона, але з
м'яким смаком, багата на білки і вітаміни групи В.
Ще однією особливістю кухні Таїланду, є широке використання продуктів
переробки кокосової пальми. Для смаження тайці використовують кокосову
олію, молочні продукти їм замінюють кокосове молоко і кокосові вершки (шар,
що утвориться у верхній частині кокоса, найгустіша фракція кокосового
молока). На кокосовому молоці готують супи, кокосове молоко застосовують у
соусах.
Як десерт у Таїланді виставляють різноманітні тропічні фрукти —
мангостани, рамбутани, манго, папая, ліхея, дині і дуріан.
Тайці надають великого значення зовнішньому вигляду страв, вони
люблять

створювати

із

фруктового

чи

овочевого гарніру свого

роду

скульптури.
Особливості тайської кухні полягають у створенні міксу з різних смакових
відчуттів, називається ця техніка «khluk». Поєднання кислого, солодкого,
гострого в одній страві для європейського гурмана – екзотична їжа, у Таїланді
– це нормально. Нерідко шеф-кухарі створюють страви, основою яких є сік з
кислих фруктів з додаванням цукру.
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Найвідоміші ресторани планети додають у своє меню страви тайської
кухні. Однією з найулюбленіших страв вважаються Том Ям Кунг (гострий суп з
креветками), массаман-карі (яловичина, тушкована з картоплею), Пад Тай
(рисова локшина в соусі) і Сом Там (салат з папаї).
Їжа в Таїланді є цілим мистецтвом. Тайці люблять насолоджуватися не
тільки смаком страви, для них цінним є її естетичний вигляд. Тому в Таїланді
поширений карвінг – це майстерність створення шедеврів методом різьблення
по овочах і фруктах. Переважають квіткові мотиви, особливо популярні фігури
у формі квітки лотоса, яка є символом Таїланду.
Тайська їжа здебільшого уся дуже гостра. Гострота є відмінним захистом
від інфекцій і покращує здатність тіла переносити спеку. Особливості тайської
кухні можна охарактеризувати як поєднання чотирьох основних смаків:
гострий, кислий, солодкий і солоний. Тайська їжа не завжди складається з
точних рецептів. Будь-який рецепт завжди можна урізноманітнити або трохи
видозмінити, доповнивши якимось інгредієнтом.
Найпопулярнішими стравами Таїланда є:
- Том ям кунг – суп, бульоном якого є кокосове молоко. В том ям кунг
додають листя лайма, томати, креветки. Страва дуже популярна в світі;
- Сом там – салат, до складу якого входять гострий часник та перець, пряні
томати, солодка тростина. Основу страви складають нейтральні за смаком
горіхи та бобові;
- Том ка кай – гострый суп с курятиною на основі кокосового молока;
- Пад тай – запечена рисова лапша;
- Као на фет – рис та смажена качка з бульйоном;
- Мі кроб – смажена лапша у кисло-солодкому соусі;
- Фат тай – рисова лапша зі шматочками курячих яєць та креветок під
гострим соусом;
- Кай джи му сап – рис, политий сумішшю рибного та курячого соусів та
м’ясної підливи;
- По пя сод – булочки, начинені омлетом, салатом чи ковбасою;
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- Ям ня – обсмажене на грилі м’ясо, що подається з огірком, цибулею,
перцем і поливається соком лайма.
Сьогодні Таїланд відомий великою кількістю гастро-турів, спрямованих на
екзотичну, майже екстремальну кухню. До таких оригінальних страв належать
смажені насекомі: сарана, гусінь, жуки, скорпіони, таргани. Їх приправляють
великою кількістю солі, перцю, трав. Такі страви частіше за все продаються на
продовольчих ринках.
В

Таїланді

готують

власне

пиво,

яке

подають

з

льодом.

Найпопулярнішими марками є Singha, Phuket, Leo.
Улюбленим напоєм туристів є ром Hong Thong з рису, цукрової тростини,
трав та спецій. Його зазвичай п’ють з содовою, колою або льодом.
Найпопулярнішими безалкогольними напоями є:
- холодне молоко з сиропом та водою Ном йен;
- шоколадний напій Овантин:
- чай;
- кава;
- газовані напої;
- енергетики.
Тайська кухня набуває все більшої популярності у всьому світі.
Формування сучасної тайської кухні відбувалося під впливом кулінарного
мистецтва багатьох народів світу. Різні регіони Таїланду характеризуються
особливими кулінарними традиціями.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОРЕПРОДУКТИ, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ
КУЛІНАРНОЇ ОБРОБКИ
В статті розглянуто характеристику основних морепродуктів, їх хімічний
склад та особливості фізіологічного впливу на організм людини. Висвітлено
негативні сторони вживання великої кількості морепродуктів. Проаналізовано
особливості кулінарної обробки окремих морепродуктів для збереження їх
смакових та корисних властивостей.
Ключові слова: морепродукти, мідії, креветки, кальмари, краби, лобстери,
раки, омари, устриці.
З давніх часів однією з основних складових раціону харчування людини є
дари моря. Страви з морепродуктів набувають все більшої популярності в
усьому світі. Це зумовлено не лише їх високими смаковими якостями а й
користю. У кухнях багатьох народів світу морепродукти займають вагоме місце
[1]. Багато страв з морепродуктів є і в тайській кухні. Ці продукти володіють
відмінним смаком, а також дуже корисні для організму. Тайська кухня, яка в
основному складається з морепродуктів, вважається однією з найбільш
корисних у світі [2]. Морепродукти – відмінна альтернатива м’ясних страв
тільки вже тому, що абсолютно не поступаються їм у змісті білка. Однак
перевага морепродуктів полягає в тому, що білок, який міститься в них
набагато легше і швидше засвоюється людським організмом. В середньому
калорійність морепродуктів оцінюється в 60-120 ккал в 100 грамах [3].
Численними

дослідженнями

неодноразово

було

доведено

користь

морепродуктів для здоров’я, оскільки вони багаті мікроелементами і
незамінними амінокислотами. Крім того, морепродукти є низькокалорійною
їжею.
До морепродуктів відносять усіх безхребетних тварин, що мешкають у
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морській воді, і їх поділяють на дві великі групи: ракоподібні та молюски.
Ракоподібні мають захисний панцир і до них належать креветки, лангусти,
омари (лобстери) і краби. Молюски об'єднують різні види м'якотілих, які мають
одну або дві черепашки (мідії, гребінці, устриці, равлики) або не мають їх
взагалі (кальмари, восьминоги, каракатиці).
Найпоширенішими морепродуктами є:
- двостулкові молюски (мідії, устриці, морські гребінці).
У

приморських

регіонах

різних

країн

ці

морепродукти

широко

використовують в меню завдяки своїй кількості та легкому видобутку. Устриці
допомагають зміцнити кістки за рахунок вмісту в них вітаміну D. У цьому
морепродукті міститься велика кількість цинку. У мідіях міститься багато
селену, калію, кальцію, йоду, магнію, брому та кобальту. Селен допомагає
організму протистояти раковим захворюванням, а кобальт бере активну участь
у синтезі вітаміну В12 і є складовим компонентів багатьох ферментних систем.
У 100 г мідій міститься чверть від добової норми вітаміну Е. Цей вітамінантиоксидант сприяє збереженню цілісності клітинних оболонок і нейтралізує
дію вільних радикалів. Проте у мідій є і мінуси, як у будь-якого продукту
харчування: вони можуть викликати небезпечний різновид алергій –
перехресну

алергію,

обумовлену

схожістю

алергенних

структур

та

протипоказані при порушенні згортання крові.
- ракоподібні (краби, креветки, лобстери, раки, омари). Склад цих
морепродуктів багатий як дуже дієтичним м’ясом, так і грубим, важким для
травлення хітином. У креветках і крабах міститься велика кількість
легкозасвоюваного

білка.

Також

в

цих

продуктах

багато

омега-3

поліненасичених жирних кислот, вітамінів групи В і йоду. М’ясо креветок
багате ціанкобаламіном (вітамін В12), який необхідний для продукції
гемоглобіну і підтримки нормальної діяльності нервової системи. Мінуси в
такому продукті як креветки також є: вони містять велику кількість
холестерину; зловживання креветками здатне загострити алергічні реакції і
навіть викликати непереносимість; креветки, що мешкають у забруднених
водах, здатні накопичувати в своєму організмі ртуть;
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- головоногі молюски (кальмар, восьминіг). Склад головоногих молюсків
багатий білком, їхнє м’ясо смачне і легко засвоюється. М’ясо кальмарів багате
якісним білком. Крім того, у кальмарах міститься вітамін В і набір специфічних
речовин, які сприяють виділенню травних соків. Для того щоб м’ясо кальмара
не було надто жорстким, його рекомендують варити не довше 2-3 хвилин;
- морські водорості (ламінарія, червоні або бурі водорості).
Ці види морепродуктів містять багато корисних вітамінів, мінералів і
амінокислот, а окрім того, водорості дуже обережно діють на травний тракт,
тому вважаються дієтичним продуктом. Морська капуста (ламінарія) – це
водорості, які ростуть на глибині 15-20 метрів. Це дуже корисний продукт, в
якому міститься велика кількість йоду, солей калію, фосфору, магнію, заліза,
брому та алюмінію. Крім того, в морській капусті багато вітаміну А, С і
вітамінів групи В. Морська капуста є корисною при захворюваннях щитовидної
залози, нирок, а також при порушенні обміну речовин. Морську капусту
рекомендують особам із серцево-судинними захворюваннями. У той же час,
вживання більше 300 г морської капусти може привести до розладу травлення.
Хімічний склад, як і корисні властивості, залежить виключно від видів
морепродуктів. Наприклад, користь креветок пояснюється мінералами у складі
продукту: тут збалансований вміст кальцію, магнію, сірки, заліза і фосфору.
Натомість м’ясо кальмарів або восьминогів вирізняється великим вмістом
вітамінів групи C і B [4].
У всіх морепродуктах в різній кількості містяться: йод; залізо; фосфор,
магній, кальцій, мідь, сірка, хром, кобальт.
Можна сказати, що всі морепродукти є дієтичними, низькокалорійними
харчовими продуктами. Середній показник калорійності не перевищує 85 Ккал
на 100 грамів продукту.
Регулярне вживання морепродуктів дає для організму наступні переваги:
- поліпшує діяльність серцево-судинної системи;
- зміцнює імунітет;
- покращує стан шкіри, волосся, нігтів;
71

- зміцнює кістки, зуби, допомагає протистояти карієсу;
- добре впливає на зір;
- знижує рівень холестерину і зміцнює стінки судин;
- стабілізує роботу залоз внутрішньої секреції і врівноважує гормональний
фон, а з ним і обмінні процеси в організмі;
- нормалізує травлення.
У складі морепродуктів збалансовано співвідношення поживних речовин,
вони менше забруднені токсинами, легше засвоюються організмом.
Правильне приготування морепродуктів полягає в мінімальної термічній
обробці. Основні рекомендації такі:
- відварювати кальмарів і молюсків слід не довше трьох хвилин. Опускати
їх (свіжими або ж замороженими) потрібно в прісну або ж злегка підсолену
киплячу воду;
- відварені морепродукти після глибокого заморожування слід швидко
розморозити в окропі або ж забезпечити їм повільне відтавання на нижній
полиці холодильника. В іншому випадку рекомендуємо класти морепродукти
не просто в миску, а на решітку, встановлену в ній. Так вода стече вниз і
продукти позбудуться зайвої вологи;
- гребінці найкраще розморожувати в молоці;
- восьминогів і кальмарів можна приготувати, потримавши протягом п’яти
хвилин на грилі. Сирий продукт також можна замаринувати. Для цього
знадобляться лише звичайна кухонна або морська харчова сіль і лимонний сік,
змішаний з водою. У такому складі головоногих слід витримати протягом трьох
годин;
- сирі та мариновані кальмари підлягають сушінню і в’яленню. Також їх
можна коптити, солити;
- користь креветок і інших панцирних морських мешканців найлегше
зберегти в процесі варіння. Хоча їх також можна й запікати.
Морепродуктам притаманний сильно виражений смак, тому необхідна
мінімальна обробка під час приготування. Під час заморожування руйнується
лише незначна частина корисних речовин, а особливо важливі білки і
мінеральні речовини залишаються без змін.
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Незважаючи на всю користь морепродуктів, в ряді випадків вони можуть
нашкодити здоров’ю. Так, штучно вирощені морепродукти містять безліч
шкідливих хімічних сполук. Заморожені дари моря не повинні мати ніяких
вм’ятин і пошкоджень. Якщо заморожені морепродукти злиплися в грудку, це
означає, що вони вже кілька разів розморожувалися.
Морепродукти відносяться до категорії делікатесних продуктів. Проте
деякі морепродукти потрапляють із спеціально створених для їх вирощення
резервуарів, наприклад, в провінції Китаю або В’єтнаму. Небезпека таких
морепродуктів – ненатуральність, а значить, високий ризик змісту барвників,
стимуляторів росту, антибіотиків. Окрім того, вони далеко не завжди
виявляються свіжими. Ці делікатесні і делікатні продукти не відрізняються
тривалістю термінів зберігання. Важливо щоби морепродукти не піддавалися
повторному заморожуванню. Основні ознаки якісних морепродуктів:
- їх поверхню не повинен обволікати товстий шар льоду;
- на поверхні не повинно бути ніяких слизових нальотів або саден, вона
повинна бути чистою і блискучою;
- якщо морепродукти злиплися в суцільний клубок або лід в пакеті мутний,
значить, їх кілька разів розморожували.
Охолоджені

морепродукти

не

повинні

відрізнятися

слизкостью

і

липкостью, неприємним запахом.
Безпека морепродуктів, крім якості вихідної сировини, залежить і від
способу їх приготування.
В процесі транспортування свіжі морепродукти легко стають місцем
існування для різноманітних бактерій і паразитів, наприклад, гельмінтів.
Більшість з них гинуть при термічній обробці, однак ризик заразитися
залишається, якщо споживати в їжу сирі морепродукти.
Основні принципи приготування морепродуктів:
 морепродукти перед готуванням не розморожують, а лише кидають в окріп і
проварюють кілька хвилин;
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 обсмажувати морепродукти правильно в оливковій олії; до цього етапу
можна приступити після варіння, досить буде 5 хвилин на сковорідці або в
сотейнику;
 м’який смак і тонкий аромат морепродуктів доповнюють різноманітними
спеціями в процесі смаження або в поєднанні з іншими компонентами страви.
Мідії та кальмари, креветки та устриці, морські водорості і капуста
зокрема – це смачно і корисно, що гідно оцінено французькою, італійською,
іспанською

та

середземноморською

кухнями.

Такі

продукти

стають

компонентом піци і пасти, салатів і супів.
Нами запропоновано кілька страв з морепродуктами.
Cуп-пюре з квасолі з креветками. Знадобиться: ½ літра овочевого
бульйону або води, 1 банка консервованої білої квасолі, 20 великих очищених
креветок, 1 середня цибулина, 1 стебло селери, 2 зубчики часнику, 1 ст. л.
дрібних панірувальних сухарів, 5 гілочок петрушки, 0,5 ч.л. сушеного чебрецю,
2 лаврових листа, оливкова олія, сіль, мелений чорний перець. Технологія
приготування:
- квасолю процідити, цибулю, часник і селеру порубати, обсмажити в
оливковій олії;
- квасолю і обсмажені овочі додати в закипілий бульйон, проварити зі
спеціями протягом 10 хвилин;
- креветки очистити, надрізати спинку і видалити кишкову вену, скропити
креветки оливковою олією, покладіть на деко і посипте сухарною сумішшю,
запікати в духовці, розігрітій до 180 ° С до золотистого кольору 5-7 хвилин;
- подрібнити суп блендером до гладкого пюре, знову довести до кипіння і
розлити по тарілках, викласти креветки, полити оливковою олією і подати до
столу.
Cалат з кальмаром, цукром, грейпфрутом. Знадобиться для салату:
200 грам кальмарів, 1 грейпфрут, 1 качан цикорію, 1 груша; знадобиться для
заправки: 2 ст.л. оливкового масла, 1 ст.л. соєвого соусу, 1 ст.л. бальзамічного
оцту, ½ ч.л. діжонської гірчиці. Технологія приготування:
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- кальмари опустити в окріп і проварити кілька хвилин після закипання,
очистити шкурку, порубати тонкими кільцями;
- грейпфрут очистити від шкірки та плівок, порубати кубиками;
- грушу почистити, посікти кубиками;
- цикорії розібрати на листя, качанчик порубати смужками;
- для соусу з’єднати всі його компоненти;
- викласти салат на блюдо, перемішати, полити соусом;
- при бажанні довершити смак скибочками блакитного сиру і кедровими
горішками.
Страви з морепродуктів набувають все більшої популярності в усьому
світі. Це зумовлено їх високими смаковими якостями й користю. Морепродукти
багаті

на

білок,

мікроелементи

і

незамінні

амінокислоти,

вони

є

низькокалорійною їжею. Регулярне споживання морепродуктів позитивно
впливає на здоров’я людини.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВИННОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Дана стаття присвячена вивченню проблем та перспектив розвитку винного
туризму в Україні. Особливу увагу приділено перспективним напрямкам
розвитку виробництва плодово-ягідних вин, їх технологічним особливостям та
корисній цінності.
Ключові слова: туристична індустрія, туристичний продукт, винний туризм,
технологія, плодово-ягідні вина.
Одним із перспективних напрямів розвитку ринку туристичних послуг є
винний туризм – тематичний вид туризму, пов’язаний з ознайомленням з
історією, технологією виробництва та культурою споживання вин у певному
регіоні та їх дегустацією безпосередньо у виробника. Винний туризм є
важливим

елементом

туристичної.

Для

двох

галузей

туристичної

–

індустрії

виноградарсько-виноробної
вино

є

суттєвим

та

фактором

привабливості туру, мотивом cпеціальної подорожі, елементом харчування,
лікування та розваг [2, с.68]. Для виноробних підприємств винний туризм є
одним зі способів привернути увагу до своєї торгової марки, завоювати
довготривалу прихильність споживача, який познайомився із запропонованою
винною колекцією, а також збільшити обсяги прямих продажів у дегустаційних
залах та винних підвалах [1, с. 111]. Таким чином, винний туризм – це досить
новий для України напрям туристичної діяльності, розвиток якого буде сприяти
притоку додаткових коштів, популяризації нашої країни та її культури у світі.
В Україні винний туризм почав активно розвиватись після створення Асоціації
сприяння розвитку винного та гастрономічного туризму в Україні.
Дослідженнями у сфері виноробства, культури споживання вина та
винного туризму займалися закордонні вчені, а саме: Д. Гетс, Р. Паркер,
Д. Ріджвей, Г. Мельтцер, П. Мейл та ін. У дослідженнях вітчизняних науковців
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Д.В. Баглей, О.О. Любіцевої, Р.В. Матюшенко, Т.І. Божук розглядаються
питання поділу винного туризму за критеріями мети та технології організації
подорожі. Вивченням питань міжнародного досвіду організації винного
туризму, класифікацією винних турів залежно від смаків та вподобань
подорожуючих

займаються

Д.І.

Басюк,

С.В.

Іванов,

В.В.

Матвєєв,

О.Л. Михайлюк, В.О. Патійчук та ін.
Метою написання даного дослідження є визначення головних перспектив
розвитку винного туризму з позицій виробництва та популяризації плодовоовочевих вин.
Винний

туризм

передбачає

споживання

вина

в

районах

його

безпосереднього вирощування, тобто його локалізаційні особливості є основою
пропаганди

туристичних

можливостей

переважно

сільської

місцевості,

«туристичної глибинки» і є шляхом пропаганди умов і можливостей регіонів
виноробства щодо розвитку туризму через споживання вина. До дегустації вина
долучаються страви національної кухні, оглядові екскурсій, ознайомлення з
архітектурою, культурою, історією, природою певного краю, його сьогоденням.
До того ж терміни збору винограду і виробництва молодого вина – по
завершенні «пікового» туристичного сезону, що дозволяє продовжити
туристичний сезон і сприяє розвиткові туризму в дестинації. А коли процедура
споживання вина обставляється як свято – ми маємо винні фестивалі (у Іспанії,
Німеччині, інших країнах, які вже мають славу виноробних), які також
пропагують культуру споживання вина і виноробство країн та регіонів [3, с. 95].
Розвиток винного туризму пов’язаний з такими аспектами:
1) виховання культури споживання вина – споживання вина є складовою
загальної культури харчування. В районах виноробства ця культура наявна,
вона є традицією, в інших регіонах – потребує впровадження через систему
певних заходів з пропаганди культурного споживання вина. Тобто, в першу
чергу варто підкреслити культурний аспект розвитку винного туризму, що
дозволяє розглядати його як складову загального виховання через виховання
культури споживання вина. Культура споживання вина сформувала професію
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сомельє – людини, яка допомагає у виборі вина, є порадником і водночас
консультантом, який виховує смак, ту таки культуру споживання. Саме цій меті
сприяє розвиток дегустаційних залів і відповідних лекцій, екскурсії по винних
погребах тощо.
2) специфіка технологічного процесу, яка обумовлює складність та
ризикованість

виноробного

бізнесу.

Виноробство

належить

до

ресурсоорієнтованих галузей агропромислового комплексу, оскільки виноград
– продукт малотранстпортабельний. Якість вина як кінцевого продукту
виноробства, залежить від властивостей сировини. Тут постають такі питання:
а) природно-кліматичні, погодні, ландшафтні умови вирощування винограду.
Від тривалості сонячного сяйва, кількості днів з високою температурою,
вологості, кількості опадів, експозиції схилів, якості ґрунтів і т.д. залежить
якість винограду і в кінцевому рахунку – якість вина; б) селекційні, пов’язані з
роботою над удосконаленням наявних сортів (стійкість до погодних умов,
перепадів температури, посухостійкість тощо), виведенням нових сортів; в)
виробничі,

коли

традиційні

виноробські

технології

поєднуються

з

можливостями новітніх технологій. Виноградарство є трудомісткою сферою
діяльності, його вирощування вимагає постійної праці, догляду, оскільки
виноград хворіє, втрачає свої властивості, звідси: праця виноградаря є важким і
ризикованим бізнесом, відчувається брак робочих рук та кваліфікованих
фахівців. Трудомістким є також процес виноробства. Праця винороба є також
ризикованим бізнесом, залежним як від попиту на ринку, так і від погоднокліматичних умов. Саме з огляду на складні умови зростання та виробництва
кожна пляшка має прописаний «паспорт» із зазначенням умов зростання та
виробництва, оскільки цим визначаються смакові особливості вина кожного
року для певної місцевості. Звідси, винний туризм може бути складовою
ділового туризму, коли це стосується виконання виробничих завдань
(укладання угод з закупівлі вина, наприклад).
3) еногастрономія – напрямок в туризмі, який має за мету пропаганду
традиційних для певної місцевості продуктів, які вирощені з дотриманням
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традиційних

технологій

в

гарантовано

екологічно

чистій

місцевості,

виготовлення з цих продуктів страв за традиційними для даної місцевості
технологіями і їх споживання. Еногастрономія передбачає комплексне
споживання вина разом із іншими традиційними продуктами (сири, м’ясні
продукти, фрукти, овочі). Тобто, еногастрономія репрезентує кулінарне
мистецтво певної місцевості, вона виключно локальна, «прив’язана» не тільки
до місцевості, а й до певного об’єкту (виноробного підприємства, сироварні,
фазенди). В країнах з розвиненим винним туризмом (Італія, Франція, Іспанія, а
в останні десятиріччя – Австралія, Аргентина, Чилі) еногастрономічний
напрямок розвивається здебільшого на базі виноробних підприємств.
4) ампелотерапія – використання вина успішно застосовуються в комплексі
з клімато- та бальнеотерапією [3].
В Україні, причиною низького попиту вина з лікувальною метою, коли
лікувальні властивості
на винні тури криється не тільки в туристах, а й в самих власниках
виноробних заводів. Найелементарніше – це відсутність реклами з боку, як
самих виноробів, так і професійних туристичних агентств. Також важливою
проблемою у цьому напрямку туризму є якість виробленого продукту. При
сьогоднішній наявності замінників важко не піддаватися на спокуси їх
використання (це різноманітні домішки, концентрати, порошки тощо), які, як
відомо, псують смакові якості вина. Але багато виноробства, в тому числі
вітчизняних, заради нагромадження грошового капіталу, користуються саме
цим методом, який є дешевшим, а технологія виробництва вина стає простішою
[5].
Україну у світі з давніх давен знали як садівничу і плодопереробну
державу. Сприяла розвитку садівництва поставка свіжих плодів і ягід за кордон.
Але особливо великій доход і славу приносили експорт сухофруктів, алкогольні
і безалкогольні напої. Протягом тисячоліть традиційними напоями в Київській
Русі, а потім в Україні і Росії були напої і вина із плодів та ягід з додаванням
меду, екстрактів лікарських трав, цілющих компонентів такі, як «Вишнівка»,
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«Чаполоча», «Спотикач», «Калганівка», вина із смородини, малини, аґрусу.
Крім медових вин, були поширеними наливки і бальзами, які виготовляли на
основі плодово-ягідної та місцевої рослинної сировини. Якість таких продуктів
була на той час неперевершеною, їх знали і цінували у всьому світі. Вони
приносили здоров‘я населенню, значно поповнювали казну державі і сприяли
інтенсивному розвитку садівництва [4, с. 9].
Вітчизняні вчені постійно підкреслювали, що розвиток плодівництва має
лише тоді високу ефективність, коли разом із садівництвом розвивається також
переробка плодів і ягід на різні продукти харчування, в тому числі і вино.
У 80-ті роки в Україні вироблялось плодово-ягідне вино лише 11
найменувань, в т.ч. 9 кріплених. З них в основному асортименті були
представлені «Альмітиська долина», «Золота осінь», «Яблучне міцне» і тільки 2
найменування були столові – сидр шипучій і сидр напівсолодкий. Загальний
асортимент складався на 96,5 % із кріплених вин і лише 3-5 % із столового вина
і сидрів.
У зв’язку з антиалкогольною компанією плодово-ягідне виноробство за
короткий період було практично повністю знищено. До 1990 року тільки в
Україні було закрито і перепрофільовано 800 заводів, цехів і технологічних
ліній у первинному і вторинному виноробстві.
В Україні в даний час втрачається або використовується нераціонально до
30-50 % врожаю плодів, ягід, в т.ч. дикорослих, пряно-ароматичних і
лікарських рослин. В результаті держава щорічно недоотримує до бюджету
близько 1 млрд. дол. США, а населення – натуральні цінні продукти
харчування, в т.ч. лікувально-профілактичного призначення.
В справі зменшення втрат продукції садівництва особлива роль належить
удосконаленню

різних

способів

її

промислової

переробки,

широкому

застосуванню новітніх режимів і технологій, що дозволяють не лише збільшити
вихід товарної продукції, але і зберігати біологічно-цінні речовини в її складі.
Необхідно використати такі методи і способи консервування, які дозволяють
майже повністю зберігати харчові та дієтичні якості продуктів, знизити
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собівартість продукції. При цьому підприємства переробної галузі України не
повинні сліпо копіювати закордонні фірми-виробники продуктів переробки
садівництва. Це не означає, що не потрібно використовувати і взаємно
обмінюватися позитивними досягненнями з іншими країнами.
В зв’язку з відносно невисоким накопиченням цукрів багатьма плодовоягідними рослинами лабораторією переробки Інституту садівництва УААН під
час розробки нових технологій високоякісних вин перевага віддається
спиртуванню сусла (м’язги) на ранніх стадіях бродіння (що взято з досвіду
отримання мускатних вин). При цьому використовують переважно плодовоягідний або ректифікований спирт. Прийом спиртування на ранніх стадіях
бродіння

особливо

необхідний

для

збереження

накопленого

під

час

вегетаційного періоду аромату, зокрема малини, полуниці, айви та інших
плодів і ягід.
Прийом спиртування в плодово-ягідному виноробстві має ряд переваг
перед іншим способом, який передбачає використання тільки цукру, а саме:
а) економію цукру;
б) знищення на ранніх стадіях бродіння розвитку контамінуючої
мікрофлори;
в) збереження накопиченого плодами і ягодами природного комплексу
ароматичних та інших корисних сполук;
г) економію енергоресурсів за рахунок виключення пастеризації для
знищення контамінуючої мікрофлори;
д) збагачення аромату вина за рахунок використання кращих відібраних
фракцій плодово-ягідного спирту.
Для виробництва високоякісних, в тому числі марочних і колекційних
плодово-ягідних вин необхідно розширювати сировинних насаджень і
асортименту таких плодово-ягідних культур, як вишня, смородина, малина,
полуниця, агрус, айва, абрикос, поряд з перспективними сортами яблук.
Плодові вина, що мають у своєму складі вуглекислий газ у розчиненому
стані в залежності від технології виготовлення поділяють на дві групи: ігристі
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та шипучі. Ігристі плодово-ягідні вина виготовляють шляхом зброджування
плодово-ягідного соку, до якого додають відповідну кількість цукру
(виготовлення виноматеріалу) з наступним його насиченням вуглекислим газом
у процесі повторного бродіння, як це, як відомо, відбувається при виробництві
шампанського. Шипучі плодово-ягідні вина відрізняються від ігристих тим, що
насичення плодово-ягідного виноматеріалу вуглекислим газом проводиться не
шляхом насичення при повторному бродінні, а в сатураторних апаратах
механічним шляхом.
Доброякісні, стійкі плодово-ягідні вина в торговельній мережі при
оптимальних умовах зберігання можуть зберігатися досить довгий період без
зниження якості. Слід також відзначити, що завдяки розробці більш
ефективних методів підвищення стійкості вин, сьогодні значно збільшені з боку
виробництва гарантійні строки зберігання вин в торговельній мережі. Так, для
столових марочних вин гарантійний термін встановлено 4 місяці, для
ординарних – 3 місяці, для кріплених марочних – 5 місяців, для ординарних
кріплених – 4 місяці з дня відпуску продукції з виноробного підприємства [4].
Отже, дійсно, виробництво плодових вин в Україні завдяки наявному
широкому сортименту культур, що вирощуються, має великі перспективи й
можливості, і з переходом економіки до ринкових відносин це виробництво має
тенденцію до виходу із занедбаного стану, в якому воно опинилося в останні
часи. Встановлено, що плодове вино містить у своєму складі безліч поживних і
смакових речовин, що містяться у свіжих плодах. До них відносяться різні
вітаміни, мікроелементи й радіоактивні речовини. Крім цього, у винах,
особливо молодих, міститься велика кількість різноманітних ферментів оксидаза, каталаза, інвертаза, пектіназа і речовини, які мають антибіотичні
властивості. Не дивлячись на малий вміст вказаних речовин у винах, вони
відіграють значну роль в обміні речовин людського організму завдяки своєму
комплексному впливу на цей процес. Наявність самих різноманітних речовин у
вині робить його не тільки цінним харчовим і смаковим напоєм, але й
лікувальним засобом для багатьох захворювань.
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Кучерява М.О.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ РЕСТОРАНІВ ІТАЛІЙСЬКОЇ КУХНІ
У МІСТІ КИЇВ
У статті досліджено сучасний стан та основні тенденції розвитку закладів
італійської кухні, зокрема у місті Київ. Розглянуто проблеми з якими
зіштовхнулись дані заклади ресторанного господарства та запропоновано
методи їх вирішення.
Ключові слова: італійська кухня, заклади ресторанного господарства,
тенденції розвитку закладу, маркетинг, італійські страви.
Ресторанний бізнес є одним із найбільш значущих складників індустрії
гостинності. Одним із головних завдань нині залишається аналіз ринку
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ресторанних послуг та визначення основних тенденцій його розвитку, які дають
змогу відкрити підприємцям нові можливості для заснування бізнесу в
найбільш затребуваних та перспективних сегментних нішах, що, можливо,
зможе призвести до подальшого розвитку ресторанного бізнесу в Україні.
Останнім часом усе більшою популярністю у відвідувачів користуються
страви італійської кухні, що призвело до масового відкриття закладів даного
спрямування, і обумовлює актуальність нашого аналізу.
Метою даного дослідження є проведення аналізу сучасного стану та
перспектив розвитку ринку закладів італійської кухні в місті Київ. Дане
питання розглядалось в літературних джерелах, пов’язаних з вивченням стану
та розвитку ресторанного господарства в цілому, а саме в працях
В. В. Архіпової, Н. О. П’ятницької, З. І. Тимошенко [1, 4, 6].
Традиційна італійська кухня визнана однією з найяскравіших у світі, але на
противагу сталим принципам існує і її сучасний різновид. Потрібно відзначити,
що нововведення прижилися далеко не всюди. В італійській кухні звичаї та
традиції все ще посідають важливе місце, але поруч із цим у кожному регіоні є
кулінарні майстри, які використовують свої оригінальні способи приготування
їжі.
Останні декілька років у Києві все частіше почали відкриватися заклади
громадського харчування. Великого попиту у київлян та гостей міста
користуються заклади італійської кухні, що помітно по великій кількості
відвідувачів та оцінки на різноманітних сайтах мережі Інтернет.
Італійська кухня – одна з найпопулярніших у світі. Проста, поживна,
зрозуміла їжа, чудове вино, смачні страви, які полюбляють не тільки дорослі, а
й діти, та яскраве оформлення закладів приваблює величезну кількість людей.
У Києві їх вдосталь: від кафе, в основі меню яких справжня італійська піца з
тонким та хрустким тістом і класичними начинками, до вишуканих ресторанів з
величезним вибором традиційних страв, смакам яких позаздрили б і в Італії [2].
Власники цих закладів завжди прагнуть вразити своїх відвідувачів не
тільки смачною кухнею, інтер’єром та обслуговуванням, але й додатковими
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послугами аби підняти планку у популярності та зацікавити нових відвідувачів.
Є велика кількість закладів ресторанного господарства, які спеціалізуються
виключно тільки на італійській кухні, так і багато, які спеціалізуються на
поєднанні декількох кухонь світу. У Києві різноманітна кількість закладів
громадського харчування, що задовольняє усі смакові бажання відвідувачів.
Страви італійської кухні подають у таких закладах харчування міста, як:
ресторан «Positano», ресторан «Pizzeria Napule», ресторан «Bigoli», тратторія
«Vero Vero», ресторан «Osteria Pantagruel», ресторан «Piccolino», тратторія
«Trattoria № 5», мережа ресторанів та піцерій італійської та японської кухонь
«Mafia». Усіх їх поєднує колорит Італії та смачна і надзвичайна кухня [3].
Головна ідея ресторану Positanо – продемонструвати гостинність провінції
Кампанья, у якій розташоване містечко Позітано. Тут усе дуже просто й
зрозуміло, щоб нічого не відволікало від смачної їжі. А ще піч, у якій готують
неаполітанську піцу. У меню є традиційні варіанти («Маргарита», «4 сири»,
«Кальцоне»,

«Капрічозе»)

і

кілька

авторських

позицій.

У

ресторані

рекомендують піцу «Святий Валентин», яка розділена на дві половини – білу та
червону – і має різну начинку. Окрім піци пропонують італійські м’ясні
делікатеси, сири, брускети, тартари, різноманітні салати й пасту.
«Pizzeria Napule» – один із найперших закладів Києва, у якому з’явилася
справжня автентична дров’яна піч, де випікають не тільки піцу, а й м’ясо й
рибу. Заклад простий і вишуканий. Тут однаково комфортно під час сімейного
обіду, або ділової вечері, адже інтер’єр ненав’язливий, проте затишний і
стриманий. Назва закладу відповідає концепції, оскільки головна страва у меню
– піца, якої тут 25 варіантів на будь-який смак. Окрім того, в ресторані є
повноцінне меню, насичене італійськими стравами (від домашньої лазаньї та
пасти до лінгвіне), але порції досить великі.
«Bigoli» – ресторан, у якому шанують кулінарні традиції та гостинність
сонячної та колоритної Італії. Окрім меню тут є гастрономічна лавка з
італійськими спеціалітетами (оливки, томати, масло, і навіть домашня паста,
яку можна придбати й поласувати нею вдома). Щодо меню, то воно доволі
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різноманітне, але найчастіше розпочинають частування із фірмової страви –
«Біголі», домашньої пасти, на честь якої назвали заклад. Її готують за
традиційним рецептом і подають з качкою, морепродуктами, білими грибами на
ваш вибір. Окрім того, тут працює моцарела-бар, де є багато видів улюбленого
італійського сиру, а для того щоб краще з ним познайомитись – влаштують
дегустацію.
За атмосферою заклад «Vero Vero» нагадує традиційну італійську
тратторію з теплим і затишним інтер’єром і великою терасою навколо, яка
працює в теплу пору року (розрахована на 170 чоловік). Окрім того, для
маленьких гостей у вихідні дні тут є спеціальна програма з цікавими
презентаціями, кінопоказами та майстер-класами. У меню великий асортимент
піци, домашньої пасти, морепродуктів і риби (устриці, кальмари-бебі,
восьминіг, дикий сібас, лосось, дорадо), сирів, смачних і легких десертів. У
барній карті великий вибір італійських вин та міцних алкогольних напоїв.
«Osteria Pantagruel» – один із найперших ресторанів італійської кухні в
Києві, який успішно працює вже 22 роки. Він затишний і чарівний з простим
інтер’єром із білими стінами та дерев’яними меблями. Має дві невеликі зали, на
25 і 30 відвідувачів, а шеф-кухарем є італієць Костантіно Пассалаква, який
пропонує гостям закладу справжні автентичні страви з продуктів найвищої
якості. Його фірмова страва – домашня паста, якої тут понад 10 видів
(феттуччіне, папарделле, квадруччі, тальятелле, равіоліні, лазаньоле та ін).
Ресторан славиться розкішною винною картою, яка презентує багатство смаків
усіх виноробних регіонів Італії.
Невеликий заклад зі стильним і затишним інтер’єром нагадує сучасну
Італію – прогресивну та консервативну одночасно є ресторан «Piccolino».
Ресторан пишається своєю колекцією Prosecco (понад 40 позицій) і фірмовою
стравою Piccolino – пастою з пікантним і багатим смаком й ароматом, яку
готують у голівці сиру «Пармезан» на очах у гостей. Тут проходять фестивалі
італійського вина та чорного трюфеля, пропонують 12 видів домашньої пасти
(з лобстером, чорним трюфелем, овочами та ін.), різотто з чорнилами
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каракатиці та креветками і справжню родзинку меню – квітки цукіні (із сиром
та анчоусами), які своїм витонченим і ніжним смаком не залишать байдужими
навіть вибагливих гурманів.
Заклад «Trattoria № 5» розташований у підвальному приміщенні, але
відсутність вікон тут замінили чудовими розписами на стінах, завдяки яким
з’являється відчуття затишку. Ресторан великий і має три зали, у яких
одночасно можна розмістити 120 гостей. Тут працює гастрономічна лавка, де
продають свіжу випічку, рибу або парму. А от меню постійно змінюється,
оновлюючись сезонними пропозиціями. Якщо завітати до тратторії з дітьми, то
для них тут передбачені цікаві ігри та розваги, а у святкові дні – майстер-класи
від шеф-кухаря.
«MAFIA» – мережа ресторанів італійської та японської кухні, що
розвивається у форматі Casual Dining. Кухня ресторану поєднує у собі дві
найпопулярніші в Україні кулінарні традиції – японську та італійську. Перший
ресторан мережі відкрито у 2008 році в Харкові. Кількість ресторанів – 33 в 12
регіонах. «MAFIA» входить до ресторанного об’єднання Оксани та Тараса
Середюка, що нараховує 48 ресторанів, серед яких: Casta, Якіторія, Georgia, Гра
з вогнем, ВАО modern chinese cuisine. Формати MAFIA, Georgia, Casta
розвиваються у тому числі як франчайзинг. У меню – хіти італійської та
японської кухні за традиційно демократичними цінами. Крім того, є спеціальні
пропозиції – метрові піци та суші-сети [5].
Розглянувши діяльність ресторанів італійської кухні у місті Київ та
проаналізувавши відгуки про згадані вище заклади громадського харчування,
необхідно зауважити про такі основні недоліки у роботі закладів: використання
недостатньо свіжої сировини під час приготування страв та некоректне
обслуговування офіціантами відвідувачів закладу.
В основу контролю якості продукції підприємств різних видів власності
закладений принцип економічної залежності працівників від якості продукції,
яка випускається, тобто принцип економічної зацікавленості працівників у
випуску продукції високої якості. Причинами неякісної продукції можуть бути
задіяні у виробництві люди, машини, неякісна сировина чи комплектуючі.
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Ще однією причиною браку може бути придбаний у постачальників
неякісний товар. Для попередження такого браку необхідна система контролю
якості сировини, матеріалів і комплектуючих на «вході» операційної системи.
Однак за тривалого зберігання навіть добротні товари, отримані від
постачальників,

можуть

втратити

якість.

Отже,

складовою

частиною

управління якістю товарів є дотримання технології складського зберігання
матеріальних цінностей.
Вирішення другої проблеми повністю залежить від професіоналізму
працівників закладу харчування. Особливість праці офіціанта – це повсякденне
спілкування з людьми. Крім спеціальної підготовки, він повинен володіти
хорошим здоров’ям, бути фізично витривалим, вміти легко входити в контакт з
людьми.
Також працівникові потрібно бути винахідливим і дотепним, знати основи
технології приготування їжі, кулінарну характеристику холодних і гарячих
закусок, перших і других страв, десерту, холодних і гарячих напоїв, винногорілчаних виробів. Кожен офіціант повинен мати необхідну загальну
культуру, досконало володіти методикою роботи та технікою обслуговування,
знати та дотримуватися норм етикету, правила поведінки за столом.
Обслуговування відвідувачів – не тільки застосування спеціальних знань і
досвіду, але, перш за все, робота з людьми. Офіціант повинен бути фахівцем
ресторанної справи, а не бездушним подавальників страв і напоїв; він повинен
любити свою професію і приносити людям радість гостинним обслуговуванням
[1].
Власники закладів ресторанного господарства мають бути зацікавлені у
високій кваліфікації працівників, тому повинні заохочувати та мотивувати
хорошу роботу преміями та надбавками, але при цьому слідкувати за їхніми
недоліками та порушеннями та проводити заходи, тестування та курси для
підвищення обслуговування у закладі.
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Отже, на ринку ресторанних послуг постійно відбуваються зміни. Це
пояснюється тим, що ресторанний бізнес – дуже специфічна сфера діяльності,
частина індустрії гостинності, яка повністю залежить від вражень споживачів.
Це означає, що слід і надалі розвивати та підтримувати ресторанний бізнес
італійської кухні, яка має тенденцію до відкриття нових закладів та підвищений
попит серед споживачів.
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У статті окреслено виробництво молочного напою на основі йогурту.
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Удосконалено

технологію виробництва молочного напою. Проведено опис нового продукту і
особливості виробництва.
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Постановка проблеми. Роль функціональних продуктів зростає у всьому
світі. Збільшується об’єм інформації щодо необхідності спеціальних дієт для
попередження та лікування певних захворювань, який є визначальним
фактором, що надає можливість харчовій промисловості розробляти та
пропонувати на ринок нові функціональні продукти харчування. Попит
споживачів на ці продукти – дуже великий. Паралельно з традиційними
продуктами останні роки в нашій країні все більше розповсюдження отримують
комбіновані молочні напої, особливо, молочні напої на основі йогурту. Тому,
великий інтерес представляють напої і їх розглядають в якості оптимального
харчового продукту, який можна використовувати для збагачення раціону
харчування. Адже, біологічно активні речовини і незмінні нутрієнти, що
входять до складу – сприятливо впливають на функціональний стан, обмін
речовин і імунну систему організму. Сучасна концепція позитивного
харчування включає створення технології якісно нових харчових продуктів з
направленими змінами хімічного складу, що відповідає фізіологічним потребам
людини. Удосконалення технології виробництва молочних напоїв на основі
йогурту

потребує

обґрунтування

вибору

заквашувальних

препаратів

йогуртових культур, пробіотичних культур і посилення вимог до параметрів
технологічного процесу виробництва.
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Мета статті. Характеристика і визначення йогурту, удосконалення
виробництва молочного напою на основі йогурту і роль готового молочного
напою з підвищеною біологічною цінністю.
Виклад основного матеріалу. Йогурт – один з найпопулярніших товарів
серед українських споживачів кисломолочної продукції. Проте на сьогодні
спостерігається тенденція до введення до рецептур йогуртів надмірної кількості
синтетичних добавок, що негативно впливають на здоров’я та самопочуття
людини.
Справжній йогурт повинен бути без будь-яких харчових добавок. Сухого
молока, підсолоджувачів, ароматизаторів смаку, барвників, емульгаторів,
консервантів та інших штучно створених компонентів. Згідно Держстандарту,
продукт, який піддавався температурній обробці називатися йогуртом не може,
адже це зовсім інший вид кисломолочної продукції. На виробництво йогуртів
використовують молоко коров’яче незбиране, яке повинно відповідати вимогам
ДСТУ 3662:97 «Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі».
Незбиране молоко має бути не нижче ІІ сорту, кислотністю не вище 20°Т.
Сировину для виробництва йогурту приймають за масою та перевіряють її
якість

в

порядку,

встановленому

ВТК

(відділ

технічного

контролю)

підприємства-виробника на основі чинних нормативних документів. Сировина,
яка не відповідає вимогам, відбраковується [1].
Після визначення якісних

показників та маси, молоко очищають від

механічних домішок, охолоджують в теплообміннику до температури (4±2) °С
та направляють в резервуари для проміжного зберігання. З резервуарів
проміжного зберігання молоко направляють на підігрівання та нормалізацію. За
необхідності зберігання молока більше 12 год до теплової обробки, з метою
збереження термостійкості його піддають термізації за температури (70±2) °С з
витримкою (18±2) с, охолоджують до температури (4±2) °С та направляють на
проміжне зберігання [2].
Технологічна схема виробництва продукту реалізується в рамках
традиційної технологій резервуарним способом, але відрізняється способом
внесення наповнювача (Рис.1)
Частину очищеного молока, попередньо підігрітого до температури
(40±2) °С, направляют на сепаратор-вершковідділювач. Вершки, отримані під
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час сепарування молока, пастеризують за температури 94±2 °С, охолоджують
до температури (4±2) °С та направляють на зберігання. У вершках визначають
масову частку жиру та кислотність.
Знежирене молоко пастеризують за температури (84±2) °С з витримкою
(18±2) с, охолоджують до температури (4±2) °С та направляють в резервуар
проміжного зберігання або одразу направляють на переробку за температури
(35±5)°С. Зберігають пастеризовані вершки і знежирене молоко на виробництві
не більше 6 годин.
Молоко нормалізують за масовою часткою жиру наступним чином:
додають до незбираного молока знежирене молоко з таким розрахунком, щоб
масова частка жиру в готовому продукті була не менше 2,5%. Нормалізоване за
масовою часткою жиру молоко підігрівають до температури 30…40 °С.

Рисунок 1 – Технологія виробництва йогурту з антиоксидантними
властивостями
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Суміш сухого знежиреного молока і інших молочних продуктів
відновлюють

в

частині

нормалізованого

молока.

Відношення

маси

нормалізованого молока, в якому розчиняють сухі компоненти, до їх маси
повинно становити 1:3 або 1:4. Суміш перемішують до повного розчинення
сухих компонентів, потім змішують з основною масою підігрітого до (35±5) °С
нормалізованого молока.
Отриману нормалізовану суміш підігрівають до температури (60±2) °С і
направляють на гомогенізатор, де гомогенізують при цій температурі і під
тиском (12,5±2,5) МПа. Нормалізовану суміш після гомогенізації піддають
першій стадії пастеризації при температурі (87±1)°С з витримкою (12±2) хв і
направляють на другу стадію пастеризації при температурі (96±2) °С з
витримкою (4±2) хв. Далі суміш охолоджують до температури заквашування
(36±1) °С. Зберігання незаквашеної суміші при температурі заквашування не
допускається. Заквашування і сквашування проводять в резервуарах, що
забезпечують охолодження і рівномірне перемішування сквашеного згустку.
У разі пастеризації, охолодження, заквашування і нормалізації суміші в
одній і тій же ємності, закваску вносять в охолоджену до температури
заквашування нормалізовану суміш при включеній мішалці. Закваску також
можна вносити через спеціальний пристрій (система шлюзів) у потоці з
нормалізованою сумішшю під час наповнення резервуара або через відкритий
отвір у верхній частині резервуара (після наповнення його молоком на 1/3) при
включеній мішалці. Перемішування закінчують через (7±2) хв після заповнення
резервуару.
Для

виробництва

кисломолочною

йогуртів

нормалізовану

суміш

заквашують

культурою FD DVS YF-L811 – Yo-Flex за температури

(36±1) °С . Після внесення закваски суміш перемішують протягом (7±2) хв і
залишають у спокої до утворення згустку кислотністю від 75 до 85 °Т (рН від
4,5 до 4,4) протягом (5±1) год [3].
Після закінчення сквашування згусток охолоджують до температури
(25±2)

°С

при

періодичному

перемішуванні.

Охолодження

продукту

здійснюють за рахунок подачі в міжстінний простір резервуару крижаної води
(при включеній мішалці) або на проточному охолоджувачі безперервної дії.
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У перемішаний і частково охолоджений згусток вносять харчовий
ФН «Чорниця» з температурою (25±2) °С та перемішують до рівномірного їх
розподілу [5].
Розлив здійснюється на різних типах обладнання у відповідності з
вимогами діючих технічних умов на продукт. Після розливу продукція
закупорюється, маркується та направляється на доохолодження до температури
(4±2) °С.
Зберігають йогурт з антиоксидантними властивостями за температури
(4±2) °С. Термін зберігання на підприємстві не повинен перевищувати 1 добу з
моменту виробництва, а термін реалізації – 7 діб.
Мікробіологічні дослідження йогурту з продуктами перероблення ягід
чорниці

щодо

вмісту БГКП, S. aureus, патогенних мікроорганізмів

(в т.ч. бактерії роду Salmonella) свідчать про повну відповідність продукту
вимогам, які передбачено в ДСТУ 4343:2004 [85]: БГКП не виявлено в 0,1 см3,
патогенні бактерії (в т.ч. бактерії роду Salmonella) не виявлено у 25 см3,
S. aureus – у 1,0 см3 [4].
Висновок. Виробництво молочного продукту здійснювалося на основі
йогурту і пропонувалася класична технологія резервуарного методу. Введення
харчового збагачувача пропонується здійснювати після сквашування та
охолоджування кисломолочного згустку за умови постійного перемішування.
Це дозволить отримати готовий молочний напій з підвищеною біологічною
цінністю, що буде відповідати

показниками якості та безпечності чинним

нормативним документам.
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УДК 658.589:664.68(045)
Лозанська С.С.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ
ВИРОБІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІВСЯНОГО БОРОШНА
У

роботі

розглянуто

корисні

якості

вівса

та

вівсяного

борошна,

проаналізовано цінність сировинних компонентів, окреслено їх вплив на
здоров’я людини, наведено напрямки практичного застосування. Показано
доцільність використання вівсяного борошна як структуроутворювача і
фізіологічно функціонального харчового.
Ключові слова: борошно, борошняні вироби, кондитерські вироби, крупа,
дієтичні продукти.
Постановка проблеми. На сьогоднішній день здоров’я людини багато в
чому

визначається

повноцінністю

харчового

раціону

та

стабільністю

надходження поживних речовин до організму. Стрімкий розвиток харчових
технологій призвів до виникнення індустрії харчових добавок, продукти
виробництва якої, з одного боку, значно покращили технологічні процеси, а з
іншого – призвели до вилучення з технологічного циклу інгредієнтів, які, як
правило, були джерелами важливих харчових речовин у традиційних
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технологіях [1]. Останнім часом у виробництві харчової промисловості надають
велику перевагу харчовим добавкам із натуральної рослинної сировини, адже
вони впливають на хімічний склад продуктів харчування, поліпшують
органолептичні, фізико-хімічні, структурно-механічні властивості кінцевих
продуктів [3].
Формулювання цілей статті. Мета дослідження – проаналізувати склад
вівсяного борошна та визначити його вплив на організм людини.
Виклад основного матеріалу. Більшість борошняних кондитерських
виробів

характеризується

привабливим

зовнішнім

виглядом,

достатньо

високою енергетичною цінністю, крім вуглеводів та жирів, включають також
білки.

Випуск

борошняних

кондитерських

виробів

організований

на

кондитерських фабриках, у кондитерських цехах хлібопекарної промисловості
та підприємствах ресторанного господарства.
Асортимент борошняних кондитерських виробів дуже різноманітний і
його можна згрупувати за кількома ознаками. Залежно від набору сировини і
особливостей технологічного процесу виділяють печиво, крекери, галети,
пряники, вафлі, тістечка, торти, кекси, рулети, ромові баби. Важливими
ознаками поділу також є розмір (дрібно-штучні, середні та великі), умов
реалізації (штучні, вагові, фасовані за окремими видами або в наборах), спосіб
оформлення (з оздобленням і без оздоблення поверхні). За останні роки зростає
випуск виробів дієтичного призначення, у тому числі з пониженим вмістом
цукру, збагачених білками, вітамінами, мінеральними речовинами, іншими
цінними компонентами [1, c.28].
Цінною збагачувальною добавкою до борошняних виробів є вівсяні
продукти (вівсяне борошно, вівсяні пластівці, вівсяна крупа). При чому
пропонують використовувати як окремі вівсяні продукти, так і їх суміші.
Вівсяне борошно, калорійність якого становить 369 ккал, є дієтичним
продуктом. Все тому, що в його склад входить розчинна і нерозчинна
клітковина. Перша знижує рівень цукру, а друга нормалізує мікрофлору
кишечника, виводить токсини, отрути і шлаки [4, c.273].
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На основі вівса готують різні препарати для лікування печінки, але і
вживання в їжу продуктів з вівса сприяє поліпшенню роботи внутрішніх
органів. Цей злак можна вживати навіть під час суворої дієти і посту. Вироби з
нього допоможуть бути в тонусі. З кашею, толокном або випічкою з вівсяної
муки організм отримує всі необхідні мікроелементи. Амінокислотний склад
вівсяного борошна близький до складу людського м’язового білка. Тому вівсяні
продукти рекомендують спортсменам для нарощування м’язової маси, а також
дітям з самого раннього віку. У вівсі міститься комплекс вітамінів і мінералів,
які благотворно впливають на весь організм.
Овес у своєму складі містить унікальні амінокислоти, що сприяють
виробленню серотоніну – так званого «гормону щастя». Овес містить мало
клейковини (глютену), тому випічка з вівсяної муки виходить пухка і
розсипчаста.
У

чистому

вигляді

її

використовують

рідко.

У

хлібопеченні

використовують суміш із пшеничного і вівсяного борошна в пропорції 3:1.
У деяких рецептах використовується вівсяне борошно в поєднанні з лляної.
Додавання вівсяного борошна в випічку сприяє тому, що готові вироби
виходять більш ніжними, легкими, тісто не липне до поверхні. Додавання цього
продукту надає випічці ніжний, ледь вловимий присмак горіхів [3].
Перспективними добавками для бісквітних напівфабрикатів та інших
кондитерських виробів вважають порошки із дикорослих плодів. Розрізняють
кілька способів отримання порошків. Поширеним є відділення соку з
наступною його концентрацією і отриманням сиропів, зневоднення і сушіння
м'якоті з насінням (кісточками), використовують також технологію сушки
безпосередньо плодів або ягід з наступним отриманням фруктово-ягідних
порошків з вологістю 5-7 %, придатних для тривалого зберігання і
використання в кондитерському виробництві. Пектин, як цінна складова
частина сировини, в процесі сушки плодів радіаціонно-конвективним способом
зменшується всього на 7-14 %. Цінність порошків характеризують також
фізіологічно-функціональні інгредієнти, вітаміни С і Е, відомі як потужні
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антиоксиданти і антигіпоксанти. Досить значна концентрація аскорбінової
кислоти виявлена в ягодах ожини, а каротиноїдіви – у плодах глоду.
Максимальна кількість аскорбінової кислоти і каротиноїдів виявлено у
порошках із м'якоті зі шкірочкою, а токоферолів – із насіння і кісточок.
Додавання порошків у рецептуру бісквітів сприяє отриманню виробів з
гармонійними органолептичними властивостями і збільшеними термінами
зберігання за оптимальних дозувань порошків із плодів м'якоті зі шкірочкою і
насінням глоду – 3%, 5% і 3% відповідно; із ягід і насіння ожини – 5% від маси
сухих речовин в рецептурі.
Запропоновано використовувати обліпиховий шрот в якості білкововітамінної добавки у виробництві халви, бісквітних і пісочних напівфабрикатів,
пряників і хлібобулочних та макаронних виробів. Використання шроту сприяє
збагаченню розроблених виробів харчовими волокнами в 2,5-3 рази,
мінеральними речовинами в 1,3-2,3 рази, вітамінами в 1,3-2,6 рази. Енергетична
цінність виробів знижується, а харчова – підвищується [7, c. 13].
Одним із перспективних напрямків вирішення проблеми зниження
білкового дефіциту можна вважати раціональне використання рослинної
сировини та створення на її основі різних форм харчового білка (білкового
борошна,

концентратів,

текстуратів,

ізолятів).

Рослинні

білки

широко

використовуються у виробництві продуктів профілактичного та дієтичного
призначення завдяки їх високій біологічній цінності, легкому засвоюванні,
відповідним функціонально-технологічним властивостям. Джерелом рослинних
білків для борошняних кондитерських виробів можуть бути різні продукти зі
злаків та зернобобових культур.
З метою підвищення біологічної цінності печива, кексів і вафельних
листів використовують соєве борошно, соєві концентрати та ізоляти, соєву
сироватку, збагачену хлористим кальцієм, соєвий сир (тофу) та соєвий
збагачувач (окару). Окару вносять як емульгатор замість меланжу або частини
пшеничного борошна у виробництві печива, пряників і кексів. Отримані вироби
відрізняються підвищеним вмістом незамінних амінокислот, клітковини та
кальцію.
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Досить ефективним є поєднання соєвого концентрату, борошна з
пророслого насіння сої, сухої соєвої окари для затяжного, крекерного та
галетного тіста, а гречаного та борошна з насіння льону — до цукрового та
пряничного тіста. Внесення соєвої окари надає виробам функціональні
властивості. Крім того, вони набувають горіхового кольору та мають підвищену
здатність до намокання за рахунок збільшення пористості виробів.
Для збагачення борошняних кондитерських виробів використовують
горох, квасолю та інші бобові культури. Розроблено спосіб виробництва тіста
для здобного печива з додаванням горохової білкової пасти, горохового,
нутового, квасолевого та борошна сочевиці.
Перспективним

вважається

створення

борошняних

кондитерських

виробів, що містять амарант та продукти його переробки. Борошно з вологотермічно обробленого насіння амаранту надає пряникам приємний смак і
аромат, печиву затяжному – рівномірну пористість та здатність до намокання.
Навіть серед злакових, які, безперечно, відносяться до корисних продуктів
харчування і, на думку вчених – причин еволюції людини розумної, своїм
унікальним складом і м'яким смаком виділяється овес і виготовляється з нього
вівсяне борошно. Вона є не тільки популярним кулінарним інгредієнтом, але
також може надавати відчутний лікувальний вплив при різних хворобах і
патологічних станах.
Овес – культура настільки старовина і широко поширена, що відповісти
на питання про його батьківщину і початку систематичного обробітку дуже
важко. Згадки про нього зустрічаються в текстах Стародавньої Греції та
Стародавнього Риму, його обробляли в Древній Індії, він був добре знайомий
кельтів, слов'ян і англосаксів. В цілому можна сказати, що спочатку культурний
овес з'явився в країнах середньої смуги Старого Світу, а пізніше поширився по
всьому світу. Вівсяну муку отримують шляхом помелу зрілих вівсяних зерен
[5].
Слід відрізняти борошно від вівсяного толокна, вихідною сировиною для
якого служать пророслі вівсяні зерна, які спочатку замочують, потім
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обсмажують, а потім товчуть. Вівсяне толокно має більшу консистенцію,
містить більше біологічно активних інгредієнтів, але має менший термін
зберігання. Вівсяна мука є природним сховищем безлічі корисних речовин.
Вона містить всі незамінні для людини амінокислоти, в тому числі тирозин і
холін, кальцієві і фосфорні мінеральні солі, ферменти, ефірну олію і легко
засвоювані вуглеводи.
Крім того, склад вівсяної муки багатий вітамінами групи В, Е і РР, а
також включає набір мікроелементів, в тому числі досить рідкісний кремній,
відповідальний за нормальний обмін речовин.
Найважливішими складовими елементами вівса є слизисті речовини, що
нормалізують роботу шлунково-кишкового тракту, харчові волокна, які
знижують рівень холестерину, і антиоксиданти, які виводять шлаки і
уповільнюють процес старіння. Не дивно, що при вживанні вона робить
позитивний вплив на різні системи органів нашого тіла. Багатий вітамінномінеральний склад вівсяного борошна є підставою для широкого використання
цього продукту в їжу. Найбільш поширеними кулінарними виробами з неї
здавна були і залишаються печиво, млинці та кисіль.
Вівсяне печиво, мабуть, самий відомий рецепт з вівса. Воно має безліч
рецептів приготування, може заради незвичайного смаку включати горіхи,
родзинки, мед, шоколад, різні фруктові джеми і цілі шматочки фруктів. Для
підвищення корисних властивостей вівсяне печиво додають сир, моркву,
гарбуз, ягоди і сухофрукти. Але незалежно від добавок воно надає величезний
позитивний ефект на всю травну систему, особливо на печінку. Завдяки вмісту
амінокислот і зниженого кількості крохмалю борошно є цінним дієтичним
продуктом. Вітаміни групи В, що містяться в ній, становлять незамінну основу
нормальної роботи нервової системи, судинної системи. Завдяки підвищеному
вмісту білків і клітковини вони допомагають нарощувати м'язову масу і тому
рекомендовані для спортсменів.
Вівсяне борошно є відмінно збалансованим і легко засвоюється
продуктом, єдиний шкоду від якого може полягати в індивідуальної
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нестерпності. Вівсяне борошно легко отримати, перемолу вівсяні пластівці в
блендері до стану борошна. Для цих цілей краще використовувати
необроблений овес або крупу.
Висновок. Таким чином, вівсяне борошно та висівки є цінними
добавками у повсякденному харчуванні. Завдяки ним можна поліпшити своє
здоров’я. Проаналізувавши склад вівсяного борошна, було виявлено, що за
амінокислотним

складом

вівсяне

борошно

є

повноцінним

продуктом,

найближчим до цінного м’язового білка. У вівсяному борошні зосереджено
багато легкозасвоюваних вуглеводів, крім того, воно сприяє утворенню в
організмі серотоніну, який відповідає за гарний настрій.
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Постановка проблеми. Сьогодні вже важко уявити таку країну, в великих
містах якої не було хоча б одного закладу швидкого харчування. Адже «швидка
їжа» - це реальний порятунок для сучасних людей. Ще декілька років назад,
звичайний житель споглядав гамбургери на екранах телевізорів або ж в газетах,
але тепер – це звичний вихід швидко перекусити.
У наукових працях вітчизняних учених А. Аветісової, В. Антонової,
Г.

П’ятницької,

Т.

Кононенко,

Н.

Полстяної

та

багатьох

інших

характеризуються різні етапи розвитку ринку ресторанного господарства
України в цілому та сегмента швидкого харчування як його важливої складової;
аналізуються особливості створення та ефективного функціонування закладів
швидкого харчування, які діють автономно або у складі ресторанних мереж.
Значний обсяг важливої фактичної інформації щодо стану та перспектив
розвитку ресторанного бізнесу України, поданий у багатьох галузевих
виданнях, численних публікаціях у мережі Інтернет потребує детального
вивчення та систематизації для подальшого врахування під час визначення
стратегічних перспектив розвитку сегмента швидкого харчування.
Формування цілей статті. Мета дослідження – аналіз сучасного стану та
визначення основних перспектив розвитку ринку фаст-фуд в Україні.
Виклад основного матеріалу. Структура ресторанного ринку України на
сучасному етапі розвитку продовжує формуватись, змінюється кількісний та
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якісний склад учасників, ринок стає більш консолідованим. Вітчизняні
експерти та аналітики констатують нерівномірність розвитку сегментів
ресторанного ринку, виділяючи як найбільш динамічний та перспективний
сегмент швидкого харчування.
Обсяг споживання послуг швидкого харчування в Україні щороку зростає,
у той час як споживчий попит у цьому сегменті задоволений не повною мірою:
на 50-60% у столиці, на 25-30% – у регіонах.
В українському сегменті швидкого харчування в цей час працюють
близько 1000 закладів різних форматів. При цьому 80% обігу забезпечують 300
закладів, що належать до 3-4 найбільших компаній («McDonalds», «KFC»,
«Пузата Хата») [1].
За позицією окремих вітчизняних експертів та рестораторів, вітчизняний
споживач усе більше ігнорує продукт класичного фастфуду, віддаючи перевагу
закладам швидкого харчування з так званим «довгим прилавком» – там, де є
можливість самостійно сформувати меню з декількох страв. Інші аналітики
вважають, що низьке споживання продукту класичного фаст-фуду – це міф,
який вітчизняні ресторатори навмисно розповсюджують серед міжнародних
партнерів для того, щоб отримати вигідніші умови співробітництва [1].
Лояльність українських споживачів до продукту класичного фаст-фуду з 1997
р. демонструє мережа «МcDonalds», що об’єднує 75 ресторанів у 22 містах
України. Заклади мережі відвідують 95 млн споживачів щороку. Мережі, як
беззаперечному лідеру сегмента швидкого харчування, належить 40% ринку
фаст-фуду України. Ресторан «МcDonalds», розташований на Вокзальній площі
в Києві, з 2006 р. регулярно входить до п’ятірки ресторанів мережі, які
обслуговують найбільшу кількість відвідувачів та, відповідно, формують
найбільшу кількість замовлень у світі.
Заклади швидкого харчування є популярними серед споживачів переважно
молодої (до 25 років) та зрілої (25-45 років) аудиторії. Так, збільшилась частка
споживачів, які щоденно відвідують заклади швидкого харчування (8%),
споживають фаст-фуд декілька разів на тиждень (24%) та 2-3 рази на місяць
(41%) (рис.1).
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Рисунок 1 – Частки споживачів фаст-фуду
За даними створеного в Україні інтернет-путівника ресторанами швидкого
харчування [2], споживачі визначають лідерів у номінації «Тор-10 Bistro»
(з оцінками 4,1 бала – піцерії «Сан-Ремо», «Піт Стоп», «Черрі Піцца»,
«ДеГусто»); у номінації «Top-10 за запитами» лідерами є «Пузата хата» та
«МcDonalds».
За даними консалтингової компанії «Украинская торговая гильдия»,
більше десяти великих зарубіжних мереж здійснювали пошук приміщень для
своїх закладів [1], проводили переговори з національними компаніями, вивчали
інфраструктуру ринку. Але жодна з міжнародних мереж не встигла увійти в
Україну напередодні «Євро2012». У багатьох випадках не вдалось домовитись
про прийнятні умови співробітництва. Мережі швидкого харчування США вже
розпочали вихід на український ринок швидкого харчування або є максимально
готовими до такого кроку (таблиця 1.).
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Таблиця 1 – Міжнародні ресторанні мережі

Назва мережі

KFC
Burger King
Church’s Chicken
Papa John’s

Країна
заснування

Рік
заснування

Кількість
країн, в
яких
працює
мережа

США
США
США
США

1930
1953
1952
1985

120
76
22
33

Кількість
закладів у
складі
мережі,
одиниць

Кількість
закладів
мережі в
Україні
(план,
одиниць)

18000
12997
1700
400

10
100
50
7

Наведена в таблиці інформація свідчить про багаторічний досвід, значні
масштаби роботи ресторанних мереж у різних країнах на ринках, що
знаходяться на різних етапах життєвого циклу, сформованих під впливом
різних чинників зовнішнього середовища.
Світові

фаст-фуди

визначають

український

ринок

як

потенційно

привабливий та ємний. Глобальні гравці ресторанного бізнесу назвали Україну
серед пріоритетних країн для відкриття своїх ресторанів ще п’ять років тому
[3].
Будь-яка сучасна людина постійно слідкує за трендами та тенденціями
даного часу. 2018 рік показав , що споживачі хочуть бачити на своїх тарілках
лише органічну їжу, до того ж, мати точний підрахунок калорій в стравах , які
вони замовляють. Активісти правильного харчування оголосили , що фастфуд
не лише загрожує вашій фігурі, а й погіршує стан здоров’я. Оскільки така їжа
багата цукром, насиченими жирами, барвниками, розпушувачами, що дає
ускладнення на травну та нервову системи людини. Не секретом є й те, що
майже кожна людина знає про шкідливість «швидкої їжі». Але брак часу в
стрімкому ритмі життя, а також підсилювачі смаку, які не дозволяють так
просто відмовитись від такого харчування, стають перешкодою для припинення
вживання фастфуду [4].
Висновок. Таким чином, в Україні ідея швидко та правильно харчуватись,
повністю не реалізовується. Адже на господарському ринку знаходяться лише
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декілька найбільш популярних фаст-фудів. На розвиток фаст-фуду в Україні
впливають такі основні фактори: іноземні туристи, які відвідують Україну,
вважають за краще харчуватись швидко більш-менш відомими для себе
продуктами. До того ж, заклади швидкого харчування, в більшості випадках,
розташовуються в центрі міста, що дає їм неабияку перевагу серед інших
ресторанних господарств; українці, які не зважаючи на всесвітній тренд
здорової їжі, продовжують харчуватись там де швидко і не дорого;
маркетинговий хід підприємств, який являє собою продаж страв схожих на
українську кухню, а також знижки, які зацікавлять будь-якого споживача. На
сучасному етапі головними трендами у розвитку фаст-фуду відображується
культ правильного харчування. Адже сучасне покоління слідкує за тенденціями
світу і саме воно вирішує, яка їжа буде популярна саме сьогодні. Тому зовсім
скоро українці переформують свою думку «Швидко і не дорого» на «Швидко і
якісно».
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Постановка проблеми. Pибa та морепродукти в xapчyвaннi нaceлeння
плaнeти пpиcyтні в дocить вeликiй кiлькocтi i є тpaдицiйнoю cтpaвoю для
бaгaтьox ресторанів та пабів. Продукти містять велику кількість бiлку,
лeгкoзacвoюється та зaбeзпeчyє цiлий pяд пepeвaг для людського організму
Перша перевага рибного білка це -

вміст пoлiнeнacичeниx жиpниx киcлoт

(oмeгa 3 i oмeгa 6) - лiнoлeвoї i apxiдoнoвoй [1,2], якi пoвнicтю зacвoютьcя
opгaнiзмoм.
Метою статті є популяризація здopoвого cпociбу життя впровадження
інноваційних технологій страв з рибти та мopeпpoдyктів, які є дyжe кopиcними
для харування та насичення організму поживними речовинами. Тому
популярність розвитку рибних ресторанів cпeцифiкoю яких є впровадження
інноваційних технологій pибного нaпpямку ocoбливo актуальна.
Чepeз cклaднy cиcтeмy цiнoyтвopeння нa pибу та морепродукти [3], на
сировину дopoга, a нa cтiл пoтpaпляє в кpaщoмy випaдкy близькo 50% тyшки.
Чacтинa pиби i мopeпpoдyктiв пpocтo нe вcтигaє дiйти дo гocтя. Cьoгoднi –
лoгicтикa пocтaвoк тa пoлiтикa цiн cиpoвини змiнилacя в кpaщий бiк, тoмy бyдe
дopeчнo бiльш дeтaльнo poзглянyти pecтopaн, який пpeдcтaвляє coбoю нe лишe
зaклaд xapчyвaння, a й мicцe, якe вiдвiдyють зaдля oтpимaння нoвиx яcкpaвиx
cмaкiв тa вpaжeнь.
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Риба (Pisces) — парафілетична група водних хребетних тварин, зазвичай
холоднокровних (точніше екзотермних) із вкритим лускою тілом та зябрами,
наявними протягом всього життя. Традиційно рибні продукти займають одне з
провідних місць в забезпеченні збалансованості харчування і за окремими
характеристиками не мають на сучасному етапі альтернативної заміни. Ліпіди
риб представляють собою суміш моно, ди- і тригліцеридів. Особливість даних
ліпідів в тому, що в їх складі присутні поліненасичені жирні кислоти, що
роблять жири нестійкими. Через наявність подвійних зв'язків ненасичені жирні
кислоти схильні до швидкого окислення при взаємодії з киснем повітря. Даний
процес призводить до псування жирів, яке спричиняє зміну кольору, смаку і
запаху, погіршення консистенції. Також руйнуються жиророзчинні вітаміни,
зменшується кількість фізіологічно цінних поліненасичених жирних кислот [2].
Виклад основного матеріалу .На підприємствах масового харчування риба
надходить живою, охолодженою, мороженою і рідше - солоною, а також у
вигляді мороженого філе.
Найціннішою вважають живу рибу. В ній повністю зберігаються всі
поживні речовини. Страви, приготовлені з живої риби, характеризуються
високою якістю. В підприємствах масового харчування живу рибу зберігають
перед обробкою у ваннах з проточною водою або акваріумах.
Доброякісна риба плаває у воді спокійно, не піднімаючись на верх,
вийнята з води, вона енергійно б'ється; луска щільно прилягає, без пошкоджень
[3].
Вихолодженої риби температура тіла у товщі м'язів - від 1 до 5°С, її
зберігають 48 год. при температурі 1-2°С.
Доброякісна охолоджена риба повинна бути чистою, луска блискучою,
колір зябер - від темно-червоного до рожевого, консистенція її щільна, запах властивий свіжій рибі.
У мороженої риби температура тіла в товщі м'язів - 6-8°С. За харчовою
цінністю вона майже не поступається охолодженій. При ударі твердим
предметом чути виразний ясний звук. Морожена риба надходить нерозібрана,
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потрошена з головою і без голови. В мороженому стані виробляють філе.
Морожену рибу зберігають у підприємствах масового харчування при
температурі 0-2°С 2-3 доби. Зберігати розморожену рибу не дозволяється.
Солона риба менш цінна, ніж інші види рибних товарів. Під час соління і
вимочування риба втрачає частину поживних речовин. Якість риби залежить
від її породи і способу соління.
За будовою скелета розрізняють рибу з кістковим і хрящовим скелетами.
За характером покрову шкіри рибу з кістковим скелетом поділяють на рибу з
лускою (лускаті), без луски і з кістковими лусками -«жучками». До лускатих
риб належать судак, лящ, лин, сріблястий хек, окунь та ін.; до риби без луски минь, вугор, сом. Риби родини осетрових вкриті кістковими «жучками»
(шипами). За розмірами рибу поділяють на дрібну (до 200г), середню (1 - 1,5кг)
і велику (понад 1,5кг) [4].
За умовами існування риби підрозділяються на чотири групи: морські,
прохідні, напівпрохідні і прісноводні. Морські - це риби, що живуть і
розмножуються лише в морській воді (пеларгічні (оселедець, сардина,
скумбрія, тунець і ін.); придонні і донні (тріска, камбала, пікша, палтус,
морський окунь і ін.). Прохідні - риби, що живуть в морі, але для розмноження
входять в річки (осетрові, лососеві, вугор і ін.). Напівпрохідні - риби, що
вирушають для нагулу в опріснені річковою водою ділянки, а для нересту і
зимівлі входять назад в гирла річок (лящ, сазан, судак, сом і ін.). Прісноводні риби, що живуть лише в прісній воді (стерлядь, коропові, окуневі і ін.).
За часом улову рибу поділяють на весняні, літньо-осінні, весняно-літні,
літні, зимові. За вмістом жиру або по угодованості - худі (вміст жиру 0,4-1,9%),
мало жирні (2-3%), середньо-жирні (3-5%), жирні (12-30%). Риба поділяється на
велику кількість видів, але найбільш використовуваними в харчуванні людини
є осетрові, лососеві, оселедцеві, коропові, окуневі, тріскові [1].
Родина осетрових - білуга, калуга, осетер - найцінніша риба з ніжним і
дуже смачним м'ясом, що має жирові прошарки. Форма тіла риби цієї родини
веретеноподібна. Риба цієї родини надходить обов'язково потрощеною
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(за винятком окремих екземплярів) мороженою і вигляді в'ялених і копчених
виробів та консервів. У кулінарії рибу цієї родини використовують для
користування холодних закусок, перших і других гарячих страв, вареною
смаженою і запеченою. Родина лососевих - кет, горбуша, тугун, кумжа. М'ясо
лососевих ніжне, жирне, смачне майже немає між м'язових кісток з прошарками
жиру між м'язами і під шкірою. Використовують шкіру цієї родини для
приготування делікатесних і холодних закусок, перших і других страв. Родина
оселедцевих - оселедці, салака, кілька, тюлька, сардина. М'ясо оселедцевих під
час посолу дозріває набуває ніжної структури, специфічного приємного смаку і
аромату. На підприємствах масового харчування оселедці підходять солоними,
маринованими,

копченими,

рідко

підходять

солоними,

маринованими,

копченими, рідко свіжозамороженими [4].
Класифікують рибні страви за способом їх приготування:
- смажені рибні страви;
- варені рибні страви.
Для варіння використовують цілі тушки риби з головою і без голови, ланки
осетрової риби і порційні шматочки.
Під час варіння риби у воді у відвар переходить до 2% розчинних речовин
від маси риби, у тому числі – до 0,5% екстрактивних і мінеральних речовин.
Для покращення смаку додають біле коріння, ріпчасту цибулю, моркву,
лавровий лист і перець. Сукупність прянощів і спецій залежить від виду риби.
Щоб варені страви з риби володіли добрим смаком і ароматом, рибу краще
варити в бульйоні з рибних відходів. Не можна варити рибу в алюмінієвому
посуді, оскільки вона матиме неприємний смак. У процесі варіння риби з
ніжним ароматом і смаком (форель, лососеві, осетрові) прянощі й овочі не
додають. Щоб зберегти забарвлення форелі та лососевих риб, у воду додають
столовий оцет (10 г на 1 л води) [3].
Морську рибу, що має різкий специфічний запах, варять у пряному відварі,
для приготування якого у воду кладуть біле коріння, цибулю, моркву, сіль,
перець запашний і гіркий, лавровий лист, варять 5-7 хв., проціджують, додають
оцет.
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У варінні тріски, ставриди, сома, лина, щуки використовують огірковий
розсіл або шкірочку і насіння солоних огірків, що пом'якшує смак риби,
послаблює специфічний її запах. Водночас м'ясо набуває більш ніжної
консистенції [2].
Рибу можуть смажити у невеликій кількості жиру (основним способом), у
великій кількості жиру (фритюрі), на решітці, рожні.
Для смаження використовують різні види риб, але найсмачніша смажена
риба навага, мінога, вугор, лящ, сазан, короп, вобла, оселедець, скумбрія,
океанічний бичок та ін.
Смажена риба має чітко виражений смак завдяки утворенню на поверхні
добре підсмаженої кірочки, містить велику кількість цінних поживних речовин,
оскільки під час смаження вони майже не втрачаються. У процесі смаження
риба поглинає певну кількість жиру, тому калорійність її підвищується.
Для смаження основним способом використовують олію (найкраще
соняшникову), кулінарний жир (фритюрний), для фритюру – суміш харчового
саломасу (60%) й олії (40%), оскільки цей жир за високих температур мало
змінюється, не піддасться димоутворенню й надає рибі привабливого
зовнішнього вигляду і доброго смаку.
Для смаження у фритюрі на 1 кг риби беруть 4 кг жиру (у процесі
смаження його періодично проціджують і поповнюють).
Рибу смажать на листах, сковородах, електричних сковородах і у
фритюрницях, на мангалах або в електрогрилях .
Процес удосконалення технології є безперервним, оскільки вітчизняна та
світова наука постійно відкриває все нові властивості основних компонентів їжі
і коректує їхню роль у життєзабезпеченні людського організму. На підставі
знань про склад сировини і готової продукції розробляються науково
обґрунтовані технології та асортимент продукції з урахуванням їх призначення.
Поступова

заміна

традиційного

асортименту

харчових

продуктів

на

високоякісні продукти харчування шляхом розроблення науково обґрунтованих
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інноваційних технологій – важлива державна проблема сьогодення. Страва –
поєднання продуктів харчування, які доведені до кулінарної готовності,
порціоновані, оформлені та готові до споживання.
Висновки. Страви цінуються за їхні смакові властивості, які можна назвати
найголовнішою ознакою всіх харчових продуктів, але смакове сприйняття дуже
індивідуальне й важко піддається вербальному опису.
Висока харчова цінність і смакові особливості риби визначили її велике
значення в нашому харчуванні. Рибні страви широко використовуються в
повсякденному раціоні, в дитячому та дієтичному харчуванні. Риба - цінний
харчовий продукт. За своїми смаковими і поживними якостями вона змагається
з кращими сортами м'яса.
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Здобувачі освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЛЬ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ФОРМУВАННІ БРЕНДУ
М. ВІННИЦЯ
Стаття

присвячена

вивченню

передумов

розвитку

ринку

готельно-

ресторанних послуг у м. Вінниці. Особливу увагу приділено туристичній
привабливості як самого міста, так і регіону в цілому. Досліджено динаміку
та проаналізовано туристичні потоки міста. Визначено головні туристичні
атракції регіону. Оцінено стан та зазначено головні проблеми на ринку
готельно-ресторанних послуг як основного інфраструктурного чинника
формування бренду «Вінниця туристична».
Ключові

слова:

ринок

готельно-ресторанних

послуг,

туристична

привабливість, туристичні потоки, туристичний збір, інфраструктура.
Постановка

проблеми.

На

сучасному

етапі

готельно-ресторанне

господарство є одним з найприбутковіших сфер здійснення туристичної
діяльності не тільки у межах країни, а й на рівні окремо взятого регіону.
Вінниччина завдяки вигідному географічному положенню, сприятливому
клімату,

різноманітному

рекреаційних

ресурсів

рельєфу,
та

унікальному

культурно-історичної

поєднанню
спадщини,

природномає

всі

найнеобхідніші ресурси, що формують умови для високоприбуткового та
ефективного розвитку туристичної сфери регіону. Проте туристичний
потенціал Вінницької області на сьогодні не є повністю розкритим. Основними
причинами «обмеження» готельно-ресторанного бізнесу у регіоні є відсутність
відповідної інфраструктури для обслуговування [1, 2]. Наприклад, відсутність
фітнес-центрів, автостоянок, конференц-залів, а також орієнтація на двомісні
номери у готелях, що не відповідають міжнародним стандартам. Окремим
фактором

стримування

ресторанного

та

подальшого

готельного

розвитку

бізнесу
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є

та

низький

прибутковості
рівень

сфери

економічного

забезпечення населення в області. Різноманітні питання розвитку готельноресторанної сфери активно досліджувалися і обговорювалися як і в
вітчизняному науковому середовищі, так і в працях відомих закордонних
вчених. Присвячені цій темі праці таких вітчизняних науковців як: Горіна В.,
Корнева Д., Носенко В., Писарівських І. Особливу увагу аспектам розвитку
ресторанного господарства у своїх дослідженнях приділяли такі науковці як:
Гросул В., Найдюк В., П’ятницька Г., та інші. Готельну справу досліджували
Антонюк Н., Ганич Н. Мальська М., тощо. Проте всі дослідження сучасних
тенденцій розвитку підприємств готельно-ресторанної сфери недостатньо
розкриті і досі потребують активного подальшого аналізу та наукового
дослідження.
Формулювання цілей статті. Мета дослідження – вивчення проблем та
визначення головних перспектив розвитку ринку готельно-ресторанних послуг
у м. Вінниця.
Виклад основного матеріалу. В даний час для туристичного бізнесу
Вінницької області характерний інтенсивний темп розвитку, проте даний
розвиток вкрай нерівномірний. Так, найбільше туристичне навантаження
припадає на такі рекреаційні центри області як м. Вінниця, м. Немирів,
м. Шаргород, м. Хмільник, смт. Муровані-Курилівці. Такий своєрідний стан
розвитку туристичної сфери регіону пояснюється нерівномірним розміщенням
туристично-рекреаційних ресурсів та особливостями інфраструктури [4].
Висока інтенсивність туристично-рекреаційної діяльності у Вінницькій
області припадає на «чисті» туристичні центри. До таких центрів відносять
національний природний парк «Кармелюкове Поділля», історико-культурні
пам’ятки Немирівське скіфське городище, державний історико-культурний
заповідник «Буша», ставка Гітлера «Вервольф», національний музей-садиба
М.

І.

Пирогова,

літературно-меморіальний

музей

класика

української

літератури М. М. Коцюбинського тощо. Решта територій області викликає
менший інтерес зі сторони туриста, та, відповідно, дохід від туризму становить
лише від 5 до 15 %.
114

Внаслідок такого розподілу територій Вінницького регіону з точки зору
інтенсивності туристично-рекреаційної діяльності та інфраструктури туризму
найбільша

частка

туристів

Тиврівський, Немирівський,

припадає

на

Вінницький,

Тульчинський,

Тростянецький та Гайсинський райони, де

знаходиться 33,4% від загальної кількості пам’яток області, 124 об’єкти
природно-заповідного фонду, в тому числі 12 – загальнодержавного значення.
Для підвищення маркетингу та брендингу туристичних дестинацій
Вінниччини почали розробляти бренд-платформу «Вінниччина туристична».
Вже 19 листопада 2019 року відбулась перша бренд-сесія, де обговорювались
питання створення якісного туристичного продукту, що зможе дати унікальну
пропозицію потенційному клієнту та забезпечити сталу екосистему.
У липні 2019 році у Вінниці спеціалісти провели дослідження
туристичної привабливості міста. Результатом проекту стало, що міська рада,
експерти української туристичної сфери та профільні фокус-групи працювали
над створенням і впровадженням туристичної стратегії міста до 2030 року.
Дослідження

туристичної

привабливості

м.

Вінниця

було

здійснене

Соціологічною агенцією «Fama» на замовлення Вінницької міської ради. Під
час проведення дослідження проведено опитування туристів міста, яке
здійснювалось методом «face to face» інтерв'ю у період з 5 по 14 липня
2019р.Цільова аудиторія: в'їздні відвідувачі міста, які перебували у Вінниці
щонайменше 4 години. Допустима похибка вибірки 4,9%. Збір даних
сформований так, аби охопити вихідні і будні дні (співвідношення 87% до
13%) [4].
У 2018 році збільшились надходження до бюджету від туристичного
збору. Так, за 10 місяців 2018 року склав 275,481 тис.грн. проти
120,339 тис.грн. у 2015 році. Також не змінною залишилася кількість
відвідувачів музеїв у 2018 році. Якщо за 10 місяців 2017 році музеї відвідали
483,415 тис. осіб, то за 10 місяців 2018 року - 491,070. Виросли показники
пасажирів, які скористалися послугами аеровокзалу Вінниця: за 10 місяців
2017 року відвідали 48,861 тис. пасажирів, а за 10 місяців 2018 року перевезено
51,609 тис. пасажирів. Найчастіше місто відвідують громадяни: Ізраїлю;
Польщ; Молдови; Росії; США; Великобританії; Німеччини [5].
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Дослідження показали, що кількість робочих готелів у Вінниці – 50,
номерний фонд складає – 1070 номерів з кількістю ліжко-місць – 1937.
Встановлено, що питома вага готелів 5* становить 2% від їх загальної кількості,
готелів 4* - 4%. Найбільшу питому вагу займають готелі категорії 3* - 78% [5].
Частка готелів економ-класу становить 8% від їх загальної кількості. Більша
частина готелів Вінницької області орієнтовані на тризірковий стандарт, який,
до речі, є базовим за кордоном. Готельний ринок Вінницької області щоденно
стикається з низкою проблем. Однією з таких проблем є слабкість внутрішньої
конкуренції (яка пояснюється відсутністю вільних засобів і високими
податковими ставками, через що складно забезпечити економічну стабільність,
максимізувати прибутки, підвищити конкурентоспроможність підприємств
індустрії гостинності на ринку готельних послуг), а також відсутність могутніх
міжнародних готельних мереж. Низька конкурентоспроможність надання
готельних послуг формується рівнем ціни і якістю самих послуг. Через високі
податкові ставки (готельний збір) готелі вимушені встановлювати високі ціни.
Майже усі Вінницькі готелі є приватними. Зазвичай, вони створені на базі
реконструйованих житлових будівель або колишніх гуртожитків. Самі ж
власники приватних готелів заявляють, що відкривати великий готель поки що
не варто, тому що: по-перше, маленьким легше управляти, а по-друге, у ньому
простіше зберігати домашню обстановку. Для заповнення готелів у Вінниці
властива певна циклічність: тижнева (з неділі до четверга – затишшя, п'ятниця,
субота – пік) та сезонна (сезон роботи фонтану «Roshen») [2].
Щодо гостьових будинків, то у місті Вінниця розміщено 10 закладів
розміщення, які позиціонують себе як гостьові будинки, що розміщені
переважно біля таких туристичних атракцій як: національний музей-садиба
Пирогова та центральний міський парк. За наявними даними Державного
Комітету Статистики України готелі Вінницької області прийняли у 2016 році –
60 тис. осіб, у 2017 році – 85 тис. осіб [5].
Якщо прослідкувати динаміку доходів готельно-ресторанної галузі за
регіонами, то найбільший прибуток отримали підприємства Київської, Івано116

Франківської, Одеської та Львівської областей. Що стосується Вінницького
регіону

готельно-ресторанний

притоками інвестицій та

сектор

характеризується

оптимістичними

знаходиться на етапі інтенсивного розвитку.

Українська готельно-ресторанна індустрія у Вінницькій області не стоїть на
місці і знаходиться на етапі трансформацій, але через низьку купівельну
спроможність частини населення, неякісне обслуговування та низку інших
національних особливостей, більшість підприємств стали збитковими. Така
ситуація привела до пошуків нових підходів організації та надання готельноресторанних послуг з орієнтацією на уподобання вітчизняного споживача та
тенденції світового ринку.
Висновок. Виходячи з цих даних можна зробити висновок, що готельні
заклади у Вінницькій області мають попит і приймають велику кількість
туристів.

Вінницька

область

має

позитивний

туристично-рекреаційний

потенціал, що створює великі перспективи для розвитку саме готельноресторанної індустрії. Прослідковуються тенденції кулінарних традицій
світових кухонь та активно з’являються та розвиваються тематичні ресторани у
Вінниці. На сьогодні гості міста можуть відвідати заклади та скуштувати страви
грузинської, італійської, японської, американської та європейської кухонь.
Підводячи підсумки, у Вінницькій області розвиток готельно-ресторанної бази
за останні роки є досить стрімким та розкритим. На сьогодні, готельноресторанні

господарства

підвищення

комфорту,

Вінниччини
але

існує

направлені

низка

на

проблем

вдосконалення
за

яких

та

розвиток

уповільнюється, а саме: низька купівельна спроможність населення, неякісне
обслуговування,

збитковість

більшості

підприємств,

необхідність

в

модернізації матеріально-технічної бази, відсутність ефективної інвестиційної
політики.
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА
МАКАРОННИХ ВИРОБІВ З ХЛІБОПЕКАРСЬКОГО БОРОШНА
У статті висвітлено класифікацію макаронних виробів, досліджено їх склад,
особливості
виробництва;

підбору

сировини,

проаналізовано

основні

стадії

технологічні

технологічного

параметри

окремих

процесу
етапів

виготовлення макаронної продукції, способи замісу та формування виробів з
метою удосконалення рецептури та технології їх виготовлення.
Ключові слова: макаронні вироби, технологічні режими, показники якості,
пшеничне борошно, споживачі,технології виробництва.
Постановка проблеми. Забезпечення споживачів макаронними виробами
високої якості є важливим завданням закладів харчування. У попередні роки
воно досить успішно вирішувалось за рахунок зростання обсягів використання
макаронного борошна, в тому числі з твердих сортів пшениці, удосконалення
технологічних режимів і обладнання, збільшення випуску виробів з яєчними,
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молочними та іншими збагачувачами. Протягом останнього десятиріччя перед
закладами ресторанного господарства гостро постала проблема покращення
якості продукції за рахунок ефективних способів переробки борошна
хлібопекарського та макаронного виробництва зі зниженими технологічними
властивостями, підвищення харчової цінності та розширення асортименту
виробів [1,5]. Актуальність проблеми зумовлена тим, що

зараз для

виготовлення макаронних виробів на підприємствах галузі використовується
виключно хлібопекарське борошно, яке не забезпечує високої якості продукції.
Відсутність макаронного борошна є наслідком недостатнього виробництва
твердих пшениць та високої ціни на них [2, 4]. Введення у 1999 р. в дію нового
стандарту на хлібопекарське борошно, яким затверджені занижені вимоги до
показників його якості, ще більше позначається на ситуації.
Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження класифікації та
складу макаронних виробів, особливостей підбору сировини, основних стадій
технологічного процесу виробництва; аналіз технологічних параметрів окремих
етапів виготовлення макаронної продукції, способів замісу та формування
виробів з метою удосконалення рецептури та технології виготовлення їх.
Виклад основних матеріалів дослідження. В даний час макаронні вироби є
часто вживаним продуктом у багатьох країнах світу. Макаронні вироби – це
харчовий продукт, що виготовляється з пшеничного борошна і води
змішуванням, різними способами формування і висушування [5]. Крім своєї
популярності в повсякденному харчуванні вони так само є незамінним
компонентом багатьох національних страв. Провідні виробники макаронних
виробів швидкого приготування роблять все, щоб залучити споживачів:
розширюють асортимент, вдосконалюють упаковку, освоюють різні цінові
ніші. Всі ці нововведення, безсумнівно, викликають інтерес споживачів.
Макаронні вироби виробляються тільки із пшеничного борошна, мають
високу поживну цінність (містять в середньому 12 % білкових речовин,
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70 – 72 % вуглеводів (крохмалю), можуть зберігатися до 1 року, бо мають
низьку вологість (13 %) і в них відсутні домішки, що швидко псуються [4].
Класифікацію виробів представлено в таблиці 1.
Таблиця 1 – Класифікація макаронних виробів
Гатунок
- вищий
- перший

Форма

Довжина

– трубчасті
(макарони, ріжки,
пір’я);
– ниткоподібні
(вермішель);
– стрічкоподібні
(локшина);
– фігурні

– довгі 15 —50 см;
– короткі або
коротко різані – 1 ,5
— 15 см;
– супові засипки –
0,1 – 0,3 см.

Спосіб формування
– пресовані
– штамповані.

Макаронні вироби готують з борошна, води і деяких добавок. Для
макаронних виробів використовують хлібопекарне борошно вищого і першого
ґатунку, яке повинно містить більше 25 % клейковини. Високий вміст
клейковини впливає на пружно-пластичні властивості тіста [2].
Таблиця 2 – Склад макаронних виробів
Борошно

Вода

Додаткова сировина

Збагачувальні добавки

Найважливіші показники якості борошна для макаронних
виробів - колір, крупність, кількість і якість сирої клейковини.
З борошна з низьким вмістом клейковини виходять неміцні,
кришаться вироби. Якість сирої клейковини повинно бути не
нижче другої групи. Вище цінується крупчате борошно, так як
воно повільніше поглинає воду і утворює пластичне тісто.
Вода є складовою частиною макаронного тіста. Вона зумовлює
біохімічні і фізико-хімічні властивості тіста. Використовують
водопровідну питну воду, яка повинна бути помірно жорсткою
і відповідати вимогам ГОСТ-Р на питну воду.
Додаткова сировина, що застосовується в макаронному
виробництві ділиться: на збагачувальне, підвищує білкову
цінність макаронних виробів; на смакові і ароматичні добавки;
поліпшувачі; вітамінні препарати.
Основним видом збагачувальних добавок є білкові
збагачувача, до яких відносяться свіжі яйця, яйцепродукти
(меланж, яєчний порошок), клейковина пшеничного борошна,
казеїн, цілісне і сухе молоко, молочна сироватка та ін
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Продовження таблиці 2
Смакові добавки

В якості смакових добавок при виробництві макаронних
виробів використовують овочеві і фруктові соки натуральні,
концентровані або сухі. Найчастіше застосовують томатну
пасту та порошки з томатів.
Покращувачами служать поверхнево-активні речовини. Вони
сприяють підвищенню якості макаронних виробів, які менше
злипаються при сушіння краще зберігають форму при варінні.

Покращувачі

Технологічна схема виробництва макаронних виробів включає такі
процеси:
- підготовку сировини до виробництва;
- замішування тіста;
- формування і поділ сирих виробів;
- сушіння;
- стабілізацію;
- пакування готових виробів [2].
Функціональну схему виробництва макаронних виробів показано на рис. 1.
Приймання, зберігання сировини
Підготовка сировини до перероблення (просіювання борошна, розведення
компонентів,підігрівання води)
Дозування та змішування
Завершувальне замішування тіста та його вакуумування
Пресування макаронних виробів
Оброблення сирих виробів
Укладання на сушарки
Сушіння
Охолодження
Пакування
Розміщення на складі готової продукції

Рисунок 1 – Схема виробництва макаронних виробів [2]
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Підготовка борошна складається з його змішування, просіювання,
магнітного очищення та зважування.
Підготовка яєць передбачає їх дезінфекцію. Яйця розбивають по 3-5 штук
в окремий посуд, а потім зливають в загальний посуд, проціджують через сито.
Підготовка яєць – це складна операція, тому на макаронних фабриках частіше
використовують яєчний порошок, або меланж (це заморожена суміш білків та
жовтків), перед використанням його розморожують, ставлячи банки у теплу
воду при 40-45 °С на 3-4 години.
Томатну пасту зберігають від 0 до +20°С. Вітаміни – в упаковці в сухому
приміщенні.
Приготування тіста. Макаронне тісто замішується крутим. До борошна
додають лише 5 частину води, яку здатні поглинути білки і крохмаль борошна,
тому тісто потребує тривалого замішування протягом 20-30 хв. Тісто готується
в тістозмішувачах макаронного шнекового пресу.
Тістозмішувачі можуть бути одно-, двох-, трьох-, чотирьохкоритними.
Кожне корито має вигляд напівциліндра, всередині якого обертається вал з
лопатями. Вал і шнек рухаються від редуктора.
Лопаті розташовані під кутом до осі вала, що забезпечує просування тіста
вперед. В останньому кориті тістозмішувача створюється вакуум для видалення
дрібних пухирців повітря з тіста, які викликають розтріскування виробів при
сушінні, а також погіршують колір виробів в результаті появи білявого
відтінку. В перше корито тістозмішувача із дозатора подається тонким шаром
безперервно борошно, яке зустрічається з водою, що надходить з другого
дозатора у вигляді дрібних струменів та бризок [9].
Домішки розчиняють у воді і надходять в тістозмішувач через дозатор
води. В змішувачах одержують порошкоподібне тісто у вигляді дрібних
крихіток та невеликих крупинок, тобто тут тільки рівномірно зволожують
борошно водою, що розпилюють. Подальша обробка тіста здійснюється в
шнековій камері преса, де крихтоподібна маса захоплюється витками шнека,
ущільнюється, стає в’язкою, пружно-пластичною масою, придатною для
формування [3].
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Залежно від вологості тіста існують 3 типа замісу:
– твердий – вологість тіста становить 28-29 %;
– середній — вологість тіста становить 29,5-31%;
– м’який — вологість тіста становить 31,5-32,5%.
Тісто твердого замісу крихтоподібне, малозв’язане, його важко обробляти,
процес йде повільніше, ніж при інших замісах. Використовується рідко, для
штампованих виробів складної форми.
Середній заміс найбільш поширений. Тісто з дрібними грудками,
достатньо сипке, добре заповнює приймальні витки шнеку. Вироби після
пресування добре зберігають форму, не мнуться і не злипаються навіть при
розкладанні насипу у декілька шарів.
Тісто при м’якому замісі з крупними грудками, пластичне, легко
формується. Сирі вироби з нього легко мнуться, злипаються, витягуються, але
повільніше висушуються. Застосовують його для виготовлення дуже гнутих,
фігурних виробів (бантик,«гніздо ластівки», моток).
На

структурно-механічні

та

реологічні

властивості

тіста

впливає

температура. При замішуванні тіста його температура підвищується на 10 —
20°С за рахунок переходу механічної енергії роботи робочих органів
тістозмішувача і преса в теплову. Шнекова камера має гріючи та охолоджуючі
пристрої.
Залежно від температури води, що використовується для замішування
тіста, існують три типи замісу:
– теплий – 55-65°С,
– гарячий – 75-85°С,
– холодний – менше 30°С.
Частіше застосовується теплий заміс для замішування тіста із борошна з
вмістом клейковини не менш 28 %. При ньому утворюється тісто з середніми
грудочками, сипке, добре заповнює витки пресуючого шнека. Процес замісу
відбувається швидше, швидше зволожуються частинки борошна, утворюються
клейковинні нитки і основа тіста з них. Тісто стає більш пластичним, добре
формується, поверхня виробів більш гладенька, колір жовтіший.
123

Гаряче замішування використовується менше, тому, що білки борошна при
контакті з гарячою водою частково втрачають еластичність, в’язкість. Гаряче
замішування використовують для борошна з підвищеним вмістом (більше 38%)
і надто пружної за якістю клейковини, коли необхідно одержати менш в’язке і
достатньо пластичне тісто.
Холодний заміс використовується для одержання дуже в’язкого та
пружного тіста при виготовленні виробів складної форми, які призначені для
тривалого зберігання, а також для борошна з низьким вмістом клейковини і
слабкою за якістю.
Пресування макаронних виробів. Відомі два способи формування
макаронного тіста:
– пресування;
– штампування.
При штампуванні спершу одержують стрічку тіста шляхом пресування, а
потім з неї штампують вироби складної форми. Сформоване в шнековій камері
тісто надходить в невеликий передматричний простір, який закінчується
матрицею, через отвори якої воно випресовується під тиском 10—12 мПа.
Форма виробів, що одержується при пресуванні, залежить від конфігурації
отворів матриці. Зустрічаються три види отворів:
– кільцеві з вставками для одержання макаронної трубки;
– без вставок для формування ниткоподібних виробів;
– щільові для пресування локшини, фігурних виробів та широких стрічок
тіста для формування з них штампованих виробів.
Розробка сирих макаронних виробів полягає в їх обдуванні, нарізанні,
розкладанні.
Обдування здійснюють повітрям приміщення. Для нарізання ніж рухається
вздовж

матриці, або в

підвішеному стані. Розкладання здійснюється

механічними розкладниками (розтрушчиками), які роблять коливальні рухи над
стрічкою сушарки, що рухається.
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Висушування макаронних виробів здійснюється за різними режимами:
– трьохстадійний або пульсуючий;
– висушування повітрям з постійною сушильною здатністю;
– висушування повітрям із змінною сушильною здатністю;
– сушіння з попередньою термообробкою сирих виробів.
Охолодження та пакування. Після сушильної камери макаронні вироби
охолоджують протягом 4 годин, шляхом обдування сухих виробів повітрям з
відносною вологістю 60…65 % і температурою 25…30°С.
Процес пакування передбачає подачу виробів на пакувальні столи,
сортування, перевірку на магнітних сепараторах, фасування в тару, зважування,
маркування [6].
Причиною виникнення дефектів макаронних виробів є низька якість
борошна. збагачувачів і смакових добавок, недотримання рецептури і
технології виготовлення, порушення режимів і строків зберігання. До найбільш
поширених дефектів макаронних виробів, належать сторонній смак і запах,
згірклість, потемніння, шорстка поверхня, деформація і злипання виробів,
наявність ламаних виробів і крихт, тріщин (табл. 3) [7].
Таблиця 3 – Дефекти макаронних виробів [7]
Назва

Причини виникнення

Сторонній смак і запах

Можуть
мати
вироби,
для
виготовлення
яких
використовувалось борошно з наявністю цих дефектів, несвіжі
яйця і яєчні продукти. Недоброякісне молоко і молочні
продукти, прокислі томатна паста і томатне пюре тощо.
Сторонній запах може виникати в разі недотримання товарного
сусідства (сорбція парів і газів). Макаронні вироби можуть
набувати запаху нафтопродуктів, рибного тощо

Згірклість

Зустрічається переважно у збагачених макаронних виробах. Це
результат окислення жирів, і насамперед тих, до складу яких
входять и пресуванніі жирні кислоти. Такі жири є в борошні,
молочних і яєчних продуктах. Процес окислення жирів
макаронних виробів прискорюється при підвищеній вологості і
при підвищеній температурі зберігання. Гіркуватого смаку
макаронним виробам може надавати борошно, виготовлене з
пшениці з підвищеним вмістом полину, в’язелю та інших
бур’янів
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Продовження таблиці 3

Потемніння

Може бути викликане утворенням у напівфабрикаті (тісті)
темнозабарвлених
сполук
–
меланінів
внаслідок
ферментативного окислення фенольних сполук, які є у борошні
(тирозину, фенілаланіну, дубильних речовин та ін.). Найчастіше
потемніння має місце у виробах з хлібопекарського борошна
або макаронного борошна з м’яких пшениць

Шорстка поверхня

З’являється при недостатньому вмісті у макаронному борошні
клейковини, а також при низькій вологості тіста

Зумовлена високою температурою тіста при и пресуванні,
Наявність
ламаних надмірною температурою підсушування і висушуванням сирих
виробів і крихт
виробів, швидким охолодженням готової продукції. Цей дефект
може з’явитися при недбалому фасуванні, транспортуванні
Наявність тріщин

Результат швидкого охолодження макаронних виробів після
висушування, а також різкого перепаду температур під час
зберігання

Зволоження

Виникає при зберіганні макаронних виробів при високій
відносній вологості повітря (вище 75 %), а також при різких
перепадах температур

Підвищена кислотність

Спричинюється несвіжістю сировини, довгою тривалістю
замішування тіста, формування і висушування сирих виробів.
Може виникати при тривалому зберіганні продукції при
підвищеній вологості і температурі

Наявність
вкраплень
Пліснявіння

темних Пов’язана з наявністю у борошні частинок оболонки,
алейронового шару і зародка зерна пшениці
Спричинюється плісеневими грибами при підвищеній вологості
продукції. Особливо якщо її зберігають при температурі, вищій
за 18-20°С

Висновки. Розглянувши сутність, різновиди та склад макаронних виробів,
а також технологію приготування, можна зробити висновок, що вони дуже
корисний і часто вживаний продукт. Біологічна цінність макаронних виробів
значно підвищується при збагаченні їх різними добавками (яйця і яєчні
продукти, молоко і молочні продукти та ін.). На підприємствах ресторанного
господарства

макаронні

вироби

є

кулінарним

напівфабрикатом

для

приготування перших і других страв. Різноманітна форма цих продуктів
дозволяє красиво комбінувати їх з іншими продуктами і готувати різноманітний
асортимент смачних і поживних страв.
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Малюський О.В.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА СОКІВ З ПЛОДІВ ТА ЯГІД
У статті висвітлено поняття соків. Розглянуто особливості виготовлення
соків з плодів та ягід. Досліджено стадії виробничого процесу виготовлення
соків. Наведено умови і терміни зберігання готової продукції, що залежать від
виду використовуваної сировини і типу пакувальної тари, у відповідності до
діючих стандартів.
Ключові слова: сік, виробництво, вітаміни, харчування, ягоди, плоди,
технологія, зберігання.
Постановка проблеми. Виробництво соків має велике значення для
людини. Всі розуміють що для здоров’я необхідно отримувати вітаміни, а в
соках міститься їх значна частина. У соках містяться вітамін С, вітамін Р,
фолієва кислота, вітамін А, каротин. Соки – необхідна і незамінна складова
частина харчування людей всього світу.
Розвиток технології зберігання і переробки плодів почався здавна.
Спочатку застосовували найпростіші методи: продукцію зберігали в ямах,
льохах, заглиблених сховищах малого обсягу, переробка обмежувалася
моченням плодів і ягід, маринуванням, сушкою.
У міру розвитку науки і технічного прогресу були впроваджені у
виробництво такі прогресивні технології, як зберігання плодів у регульованому
газовому середовищі (РГС), використанням полімерних матеріалів для
упаковки, фасування та теплоізоляції продукції та інше. Однак існує ще багато
невикористаних резервів для скорочення втрат плодів при зберіганні та
переробці, а також збереження плодоовочевої продукції високої якості.
У виробництві продукції з фруктів і овочів в Україні провідне місце
належить сокам.
128

Сьогодні для переробників сприятливі передумови для нарощення обсягів
виробництва концентрату та інших продуктів. ТОП-3 імпортерів яблучного
концентрату в 2019 р.: США — 43%, Канада — 15%, Австрія — 13%. За
результатами перших восьми місяців поточного року, експорт соків з України
склав 62,7 млн дол. США, що майже на 60% більше ніж за аналогічний період
минулого року. Разом з цим імпорт зазначеної продукції до України скоротився
та становив 23 млн дол. США, що на 18% менше, ніж за аналогічний період
минулого року. Сальдо торгівельного балансу є позитивним і становить
39,8 млн дол. США, тобто Україна є нетто-експортером соків. Основним
покупцем українських соків стали США, куди було поставлено соків на
25,6 млн дол. США, що становить 40,8% від усього експорту соків з України. В
Австрію поставили 13,1 % (більш як 8 млн дол. США), а в Канаду 12,7 %
(майже 8 млн дол. США). Серед товарної структури соків Україна найбільше
експортувала яблучного соку 64,9 тис. тонн (91,2% від загального експорту) та
томатного – 3,1 тис. тонн (4,4 % ). Скорочення імпорту соків свідчить про те,
що Україна поступово витісняє іноземних конкурентів з внутрішнього ринку,
заповнюючи його власною продукцією. В той же час нарощення експорту
закріплює позиції України на світовому ринку.

За цей час збільшено

виробництво яблучного, виноградного соків, купажованих на їх основі, також
збільшилося виробництво томатного, персикового, вишневого, березового,
абрикосового і овочевих соків [4].
Формулювання цілей статті. Метою статті є висвітлення поняття соків,
дослідження особливостей виготовлення соків з плодів та ягід, стадій
виробничого процесу виготовлення соків, розгляд умов і термінів зберігання
готової продукції, що залежать від виду використовуваної сировини і типу
пакувальної тари, вимог діючих стандартів у сфері виготовлення соків.
Виклад основного матеріалу. Сік – стовідсотково натуральний продукт,
отриманий із фруктів чи овочів шляхом прямого віджиму або відтворений із
концентрату. До того ж у натуральному соці не допускається присутність
жодних консервантів, барвників, штучних ароматизаторів чи ароматизаторів що
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ідентичні натуральним. Використовувати як ароматизаторів натуральних соках
дозволяється лише натуральні речовини, отримані з фруктів чи ягід. Найбільш
поширені плодово-ягідні соки: виноградний, яблучний, вишневий, сливовий;
овочеві – томатний і морквяний. Нектар отримують змішуючи фруктовий сік,
один або декілька видів концентрованих соків або пюре образні їстівні частини
стиглих і свіжих фруктів з водою, цукром або медом. Частка маси фруктового
соку має становити не менше 25-40%. І в соку і в напої допускається наявність
м’якоті – це зазвичай зазначено на упаковці поряд з їх назвою. Якість таких
соків і напоїв визначається ступенем гомогенізації складових [5].
Фруктові соки класифікують на:
- натуральні соки (з м’якоттю або без м’якоті) – це соки без добавок. Вміст
розчинних сухих речовин в них близько до плодів, з яких вони виготовлені;
- соки з добавками (з м’якоттю або без м’якоті) – це соки з додаванням
цукру до 25% (або цукрозамінників в еквівалентній кількості), вітамінів,
ароматичних речовин, діоксину вуглецю та ін;
- концентровані соки – соки, в яких знижений вміст вологи (фізичними
методами) не менше ніж удвічі по відношенню до вихідної сировини. Соки без
м’якості і концентровані поділяються на освітлені і неосвітлені [2].
Залежно від способу виробництва розрізняють соки:
- освітлені – освітлення здійснюють таніном, желатином, глинами
(бентонітом), потім фільтрують і розливають в скляний або кислототривкий
посуд, пастеризують;
- напівпрозорі – після пресування піддають центрифугуванню або
відстоюванню. Ці соки в процесі зберігання утворюють осад, до них відносять:
айвовий, сливовий, малиновий, полуничний та ін;
- непрозорі (соки з м’якоттю) – отримують в результаті пропускання плодів
і ягід через протиральну машину, без фільтрування та подальшої обробки. З
м’якоттю

випускають

соки:

абрикосовий,

сливовий;
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мандариновий,

персиковий,

- концентровані – отримують уварюванням натуральних соків. Вони
містять до 70% сухих речовин.
Залежно від використаної сировини натуральні соки поділяються на:
- ординарні (з суміші різних помологічних сортів одного і того ж виду
плодів або ягід);
- марочні (з одного певного помологічного сорту плодів і ягід);
- купажовані (додавання інших соків до основного) [1].
Виробництво соків відбувається за схемою, що включає декілька етапів.
Приймання. При прийманні визначають кількість і якість плодів та овочів,
відбираючи

середню

пробу

(4-15

кг)

для

аналізів.

Є

механізовані

пробовідбірники для відбору томатів з розвантажувального транспортера. Про
відповідність

сировини

вимогам

ДСТУ

4283.2:2007

судять

за

органолептичними та хімічними показниками, по наявності тих чи інших
дефектів.
Миття сировини. Плоди, що надходять на переробку, мають поверхневі
забруднення мінерального або органічного походження. Значна частина цих
забруднень

вноситься

з

пилом.

Поверхня

плодів

рясніє

різними

мікроорганізмами (епіфітна мікрофлора), що потрапляють з навколишнього
середовища і переносяться комахами. У процесі миття має бути забезпечено
видалення з поверхні плодів механічних забруднень,мікроорганізмів і
пестицидів, залишених після хімічної обробки рослин. Фрукти та овочі
доставляють

на

автомобільному

переробку
транспорті

у
та

контейнерах,
розвантажують

ящиках
в

або

навалом

приймальний

на

бункер,

заповнений на 1/3 водою, де видаляють важкі домішки (камені, грудки землі
тощо), якщо вони випадково потрапили в сировину [5].
Витяг соку. Основний спосіб вилучення соків в промислових умовах –
пресування в пресах періодичної і безперервної дії. Завантажену платформу
підводять під віджимний пристрій і включають гідравлічний поршень малого
тиску. Тиск підвищують поступово, в іншому випадку може статися
потрапляння м’якоті в сік або, розрив мішковини. Коли подальше підвищення
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тиску утруднюється, другим поршнем подають гідравлічну рідину, піднімають
тиск до 2.5 МПа і тримають його 5-10 хв до припинення виділення соку. Потім
платформу відкочують на розвантаження. Загальна тривалість пресування
15-20 хв.
Освітлення соку. Розрізняють такі методи освітлення соків:
- фізичні, не пов’язані зі зміною хімічного складу в колоїдних властивостях
рідкої фази продукту. До них відносять проціджування, відстоювання,
центрифугування, електросепарування, і певною мірою, обробка бентонітовими
глинами;
- ферментативні, при яких під дією природних або штучно введених в
продукт ферментів відбуваються біохімічні та фізико-хімічні зміни соку, що
ведуть до седиментації;
- колоїдно-хімічні, спрямовані на руйнування колоїдної системи, різні
варіанти «обклеювання», освітлювання купажуванням, термічні методи
(миттєвий підігрів, заморожування і відтаювання), обробка коагулянтами
(спиртом), бентонітовими глинами;
- хімічні, що базуються на взаємодії природних речовин соку між собою
або з доданими хімічними реагентами.
Температурна обробка. При швидкому підігріві загальний вміст колоїдів в
соку знижується. Однак підігрів протягом декількох хвилин збільшує їх
кількість. Щоб уникнути новоутворення колоїдів, процес підігріву треба
проводити «миттєво», змінюючи охолодженням. Тривалість підігріву та
охолодження становить по 10с. Температура підігріву для яблучного соку 80С.
Температура охолодження 15-20С. В результаті миттєвого підігріву прозорість
товару не досягається (яблучний сік), але основна маса зважених в соку часток
осідає. Миттєвий підігрів соку проводять в трубчастих теплообмінниках [4].
Фільтрація. Після висвітлення в соку залишається осад, який видаляють,
пропускаючи сік через фільтри різних систем або сепаруванням на
центрифугах. Плодові соки фільтрують при постійному і невисокому тиску. Що
міститься в соку осад, що складається з органічних частинок, при підвищеному
132

тиску легко стискається,що викликає укупорку фільтра, що перешкоджає
подальшому проведенню процесу. Фільтрування вимагає наявності перепаду
тиску по обидві сторони фільтрувальної перегородки. Зі збільшенням тиску
швидкість процесу спочатку зростає, а потім внаслідок стискання і закупорки
пор фільтра зменшується. Оптимальним є перепад тиску 70-80 кПа. Для
фільтрування плодово-ягідних соків використовують фільтри-преси, намивні
фільтри і барабанні вакуум-фільтри. Відфільтрований сік пускають на
рециркуляцію до досягнення прозорості, після чого відфільтрований сік
подають на деаерацію.
Розлив. Продукцію фасують в ретельно вимиту тару. При цьому кожну
банку наповнюють строго певною кількістю продукції (відхилення від
встановленої норми допускаються в межах 1-2%). Температура соку при
розливі в банки місткістю 3л. становить 90-95С. Фасовка продуктів
механізована. Банки місткістю 2л і 3л наповнюють рідким продуктом на
ароматичному наповнювачі.
Закупорювання. При фасування консервів в банки потрапляє повітря.
Підсмоктування повітря в рідкі та пюре образні продукти відбувається і при
перекачуванні їх насосом на розлив. Чим нижча температура продукту під час
фасування, тим більше міститься в ньому повітря. Доступ повітря в банку
небажаний, так як кисень сприяє окисненню різних речовин продукту, збільшує
корозію жерсті у відкритих від лаку або олова місцях, дає можливість
розвиватися неубитим при стерилізації аеробним мікроорганізмам. Видалення
повітря з банок з продуктами має велике практичне значення. Цей процес
називається ексгаустрірування. Застосовують теплове, механічне, а іноді і
спільне ексгаустрірування. Механічне ексгаустрірування проводять у вакуумзакочувальних апаратах відсмоктуванням повітря із заповнених продуктом
банок при розрідженні 60-80 кПа (в окремих випадках 30 кПа). Величину
розрідження при укопорці встановлюють для кожного виду консервів з
урахуванням їх складу [5].
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Стерилізація. Якість консервів і тривалість їх зберігання без псування
залежать від того, наскільки ретельно і правильно проведена їх стерилізація,
при якій гинуть мікроорганізми і створюються умови, при яких припиняється
розвиток спор мікроорганізмів. Режим стерилізації залежить від виду продукції,
розміру і виду тари. У кислому середовищі мікроорганізми гинуть швидше, ніж
в

нейтральній.

Температура

стерилізації

коливається

від

140-160С.

Стерелізацію проводять у спеціальних апаратах – автоклавах.
Після

стерилізації

банки

обробляють

в

мийно-сушильній

машині

(ополіскування водою температурою 35-45С при надмірному тиску до
0,03 МПа, сушка прогрітим повітрям). На висушені банки машини для
етикетування наклеюють етикетки і наносять маркування. Готову продукцію у
скляній тарі пакують у поліетиленові пакети і відправляють на склад [5].
Соки зберігають у добре вентильованих складських приміщеннях на
дерев’яних стелажах або піддонах. Соки, фасовані в скляну і полімерну прозору
тару, зберігають у приміщеннях, захищених від потрапляння прямих сонячних
променів. Термін придатності соків з дати виготовлення при температурі від
0С до 25С становить не більше:
- у скляній тарі – 2 роки;
-

соків

виготовлених

з

використанням

буряка,

соків,

підданих

молочнокислому бродінню – 1 рік;
- вітамінізованих соків – 1 рік;
- у металевій тарі – 1 рік;
- томатного соку – 2 роки;
- стерилізованих в теплообмінних апаратах і фасованих у споживчу тару з
комбінованих матеріалів – 9 міс [3].
Висновок. У виробництві продукції з фруктів і овочів в Україні провідне
місце належить сокам. Викладені у статті умови і терміни зберігання готової
продукції, які повинні відповідати діючим стандартам, залежать від виду
використовуваної сировини і типу пакувальної тари.
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Проаналізовані стадії виробничого процесу виготовлення соків дозволяють
зробити висновок про те, що сьогодні існує ще багато невикористаних резервів
для скорочення втрат плодів при зберіганні та переробці, а також збереження
плодоовочевої продукції високої якості.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЖЕЛЕЙНИХ ПРОДУКТІВ
НА ОСНОВІ КИЗИЛУ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ
У статті наведено загальну характеристику желейних продуктів. Здійснено
огляд цінності кизилу; його впливу на здоров’я та організм людини. Досліджено
взаємодію мармеладу як різновиду желейної продукції із кизилом на прикладі
дослідження НУХТ.
Ключові слова: желейна продукція, кондитерські вироби, ласощі, кизил,
кизилове пюре, плоди, ягоди, серцево-судинна система.
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними

завданнями.

Сучасне

суспільство

страждає

від

різних

захворювань, серед них хвороби серцево-судинної системи, що знаходяться в
трійці

найбільш поширених. Більшість серцево-судинних захворювань
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починаються з неправильного способу життя, неправильного харчування, у
наслідок чого відбувається прогресуюча обструкція артерії. Стінки судин
ущільнюються, в результаті чого відбувається скупчення жирів, включаючи
холестерин, починається атеросклероз та інші серцево-судинні захворювання.
Тому актуальною є тема розробки продуктів для профілактики серцевої
недостатності.
Желейні продукти на основі кизилу завдяки своїй природі прискорюють
обмін речовин, містять пектинові речовини та органічні кислоти, що
розщеплюють холестерин, виводять токсини з організму і зміцнюють судини.
Змінюючи технології желейних виробів, добавляючи у їх рецептуру кизил,
отримують готову страву заданої структури з гарними органолептичними
показниками.
Питаннями розроблення та використання продуктів харчування та
нетрадиційної сировини як засобу профілактики для здоров’я людини
присвячено праці вітчизняних і зарубіжних вчених, таких як А.М. Дорохович,
П.О. Карпенко, В.Н. Корзун, М.Ф. Кравченко, Ж.О. Петрова, І.В. Сирохман,
Л.М. Шатнюк, І.В. Чоні, S. Gorinstein, K.H. Honikel, T. Mizota та інші [1].
Метою статті є здійснення огляду желейної продукції, визначення впливу
кизилу на організм людини, його енергетичної цінності та взаємодії із
желейними виробами, розгляд технології мармеладу як різновиду желейних
виробів із взаємодією кизилового пюре на прикладі дослідження НУХТ.
Виклад основного матеріалу дослідження. Кондитерські вироби – це
харчові продукти, які є висококалорійними та легкозасвоюваними, що мають
великий вміст цукру та жиру, гарні смакові якості та аромат. Основною
перевагою всіх видів солодощів, за яку вони отримали народну назву –
«ласощі», є велика кількість в них цукру [2].
За рахунок вмісту великої кількості легкозасвоюваних цукрів, цукристі
кондитерські вироби стимулюють розумову діяльність, надають енергії
організму

людини.

Сприяє

також

споживання

кондитерських

виробленню організмом гормону задоволення – серотоніну людини.
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виробів

На сьогодні цукерки без синтетичних добавок важко вибрати, тому що, на
превеликий жаль, сучасне виробництво цукерок використовує барвники та
ароматизатори, синтетичні і ідентичні природнім. Багато з цих харчових
добавок непросто шкідливі, але й відверто небезпечні [2].
Сьогодні одним із найпоширеніших продуктів, що містить синтетичні
добавки, є желейна продукція. Важливого значення набуває створення
желейних виробів із використанням натуральних інгредієнтів підвищеної
харчової та біологічної цінності.
Кондитерська желейна продукція користується неабияким попитом у
різних верств населення України та інших країн світу, при чому, вироби у яких
є традиційними.
Актуальним при розробці технології желейної продукції є застосування
різновидної сировини, що є джерелом вітамінів, мінеральних сполук,
природних харчових сорбентів для збагачення продукції [3].
Однак, в умовах ринкової конкуренції є актуальним удосконалення
існуючої технології желейної продукції та розробка нових видів її. Це можливо
завдяки розвитку інноваційних технологій, створення продуктів харчування
підвищеної біологічної цінності, а також особливостей використання нових
сировинних інгредієнтів.
Традиційною класифікацією рослинних добавок, які застосовують у
технології желейної продукції є:
1. Натуральні фрукти, овочі та ягоди:
- у свіжому вигляді;
- заморожені;
- сульфітовані.
2. Продукти переробки фруктів, овочів та ягід:
- консервовані плоди, фрукти та овочі;
- екстракти з рослинної сировини;
- вичавки з ягід та фруктів;
- порошки з плодів та овочів;
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- соки;
- пюре, підварки, пасти.
3. Продукти переробки нетрадиційної рослинної сировини:
- настої та екстракти пряноароматичних рослин;
- настої та екстракти лікарських рослин;
- сироп з шипшини;
- порошки з культурних рослин.
4. Комбінації рослинних добавок:
- натуральні плоди і продукти переробки плодів;
- натуральні плоди і продукти переробки нетрадиційної рослинної
сировини;
- продукти переробки нетрадиційної рослинної сировини і продукти
переробки плодів [2].
Особливого значення надамо першій групі класифікації, де є додавання
натуральних плодів (фруктів, овочів або ягід), що дає можливість цілком
забезпечити уникнення термічної оброки плодів на рівні підготовки сировини
та збереження значної кількості біологічно активних речовин.
Так, вченими Державного університету Грузії було запропоновано новий
вид

фруктово-ягідного

мармеладу

функціонального

призначення

з

використанням місцевої сировини – кизилу (народна назва – «дерен»).
Використання плодів кизилу дозволило виключити з рецептури штучні
барвники та ароматизатори, а також підвищити харчову цінність та знизити
собівартість продукції [4].
Тому варто детально розібрати, як же кизил впливає на здоров’я людини та
як застосовується у розробці технології желейної продукції.
Кизил

характеризується

високими

властивостями, що обумовлені [5]:
- наявністю у плодах пектинових речовин;
- легкозасвоюваних глюкози і фруктози;
- вітамінів;
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харчовими

та

лікувальними

- мінеральних солей – заліза, калію, кальцію, фосфору, магнію, які добре
впливають на хворих із захворюваннями серцево-судинної системи.
У плодах кизилу містяться органічні кислоти (яблучна та хлорогенова, а в
деяких формах і кофейна в рівних кількостях), всмоктуючись в кров зв’язують
окисленні продукти і перетворюють їх в неактивні сполуки, пожвавивши
вуглеводний, жировий та білковий обмін [5].
Кизил

вважається

дефіцитним

джерелом

із

добре

засвоюваних

поліфенолів, які мають велику цінність. Поліфеноли мають гіпотензивну та
капіляроукріплюючу дію.
У плодах зазвичай є велика кількість біологічно активних речовин, таких
як:
- катехіни;
- антоціани;
- флавоноли;
- Р-активні сполуки.
Ці речовини унормовують проникність та елестичність стінок кровоносних
судин, попереджуючи склероз, підтримують нормальний кров’яний тиск [6].
Одним із завдань переробної галузі промисловості України є збільшення
обсягу виробництва і розширення асортименту плодово-ягідних продуктів.
Для

точного

роз’яснення

слугуватиме

дослідження

Національного

університету харчових технологій (НУХТ), де було розроблено мармелад як
один із виробів желейної продукції з використанням кизилового пюре. Це той
експеримент, при якому збагатилась смакова й кольорова гамма мармеладу без
використання штучних барвників, збагачений хімічний склад цінними
біологічно-активними речовинами.
У процесі дослідження було встановлено міцність драглів мармеладу,
кількість цукру (сахарози, глюкози, фруктози), кількість кизилового пюре,
кількість кислоти (молочної, лимонної) [7].
Мармелад желейний був приготовлений на агарі, к-каррагіналі, L-пектині
та Н-пектині, де було встановлено, що для мармеладу желейного на агарі
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зменшення вмісту сахарози призводить до зменшення енергетичної цінності до
25,9%, глюкози — 14,5%, фруктози — 21,7%. Разом з цим в розробленому
мармеладі з сахарозою і фруктозою на 31,8% і 69,4%, відповідно, зменшується
показник глікемічності [7].
Для мармеладу желейного на к-каррагінані вилучення рецептурної
кількості сахарози зменшує енергетичну цінність на 24,2%, глюкози — на
14,3%, фруктози — на 27,2%. При цьому показник глікемічності для виробів з
сахарозою зменшується на 31,7%, з фруктозою — на 62% [7].
В удосконалених рецептурах мармеладу з Н-пектином спостерігаються
аналогічні залежності: в рецептурах із зменшеним вмістом сахарози і фруктози
процент зменшення енергетичної цінності складає 19,6% і 25,5%, а показник
глікемічності зменшується на 32,9% і 59,7% відповідно [7].
В рецептурах мармеладу на L-пектині зменшення енергетичної цінності
складає 28,1% — для мармеладу з сахарозою, 17,3% — для мармеладу з
глюкозою і 26,5% — для мармеладу з фруктозою. Показник глікемічності при
цьому зменшується на 32,9% — для сахарози і 51,7% — для фруктози. У
рецептурах з глюкозою показник глікемічності дещо зростає: на 8% — в
мармеладі на Н-пектині і на 9% в мармеладі на L-пектині [7].
Дослідники НУХТ, керуючись вищесказаним, дійшли висновку, що
оптимізації рецептурного складу мармеладу з пониженим вмістом сахарози (на
30,0%), глюкози (на 30,5%) і фруктози (на 32,0%) сприяє введення рівноцінної
кількості полідекстрози та кизилового пюре. При цьому енергетична цінність
для всіх зразків в середньому знижена на 25%, а показник глікемічності — для
мармеладу з сахарозою на 32%, з фруктозою — на 60%. Мармелад із
додаванням кизилу

прискорює метаболізм, виводить погані токсини із

організму та зміцнює судини людини [7].
Висновки. Таким чином, здорове харчування вимагає пошуку нових
рішень при розробці технологій та збільшені асортименту кондитерських
виробів кращої якості з підвищеною харчовою та біологічною цінністю.
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Солодощі користуються великим попитом серед усього населення, саме
тому їх потрібно зробити корисними та поживними, що буде покращувати
здоров’я людини. Яскравим прикладом є кизил, який при застосуванні у
процесі виготовлення желейної продукції буде задавати структуру із гарними
органолептичними показниками.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ У М. ВІННИЦЯ
У даній статті досліджується стан та основні тенденції розвитку закладів
ресторанного господарства. Автором також проаналізовано туристичну
привабливість

регіону

як

передумови

розвитку

ресторанного

бізнесу.

Визначено головні тренди розвитку ресторанного бізнесу міста.
Ключові слова: ресторанне господарство, ресторанний бізнес, туристична
привабливість, суб’єкти підприємництва, індустрія гостинності.
Постановка проблеми. Ринкові перетворення в економіці України створили
умови для розвитку конкуренції у сфері ресторанного господарства, зміни
структури та характеру послуг, пропонованих населенню, підвищили роль
підприємств ресторанного господарства в розвитку економіки країни та
задоволенні індивідуальних потреб людини і, нарешті, зумовили підвищення
якості

життя

населення,

його

добробуту.

Підвищення

інвестиційної

привабливості галузі ресторанного господарства Вінниччини спричинене
зростанням як попиту, так і пропозиції щодо надання послуг харчування,
розвитком супутніх ринків, таких як: ринку посередницьких послуг, ринку
харчових продуктів, ринку спеціалізованого обладнання для підприємств
ресторанного бізнесу.
Аналіз

останніх

досліджень

і

публікацій.

Питання

ефективності

ресторанного господарства вивчаються багатьма сучасними науковцями.
Найбільш відомі з них О. Аветисова, В. Антонова, О. Борисова, А. Мазаракі,
О. Кравченко, М. Науменко, Г. П'ятницька, І. Скавронська, С. Ткачьова,
Т. Шталь, Л. Іванова, О. Музика, О. Яшина, П. Круш, С. Тульчинська, проте
регіональний аспект розвитку ресторанного бізнесу та його вплив на
формування макроекономічної ефективності досліджено недостатньо. Наукове
вирішення даних проблем сприятиме формуванню інноваційних механізмів
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управління ресторанним бізнесом, підвищенню конкурентоспроможності та
результативності

діяльності

закладів

ресторанного

господарства

на

регіональному та загальнодержавному рівнях.
Мета статті полягає у дослідженні стану, основних закономірностей та
тенденцій розвитку підприємств ресторанного бізнесу у Вінницькому регіоні.
Виклад основного матеріалу. Територія Вінниччини щедро представлена
пам’ятками історії, археології, архітектури, культури, паркового мистецтва.
Вінницька область володіє потужним природним, туристично-рекреаційним
потенціалом, при правильному використанні якого, можна вивести Вінниччину
на якісно новий рівень туризму, а в подальшому підвищити зацікавленість на
міжнародному ринку послуг гостинності.
Найбільший природний потенціал області – високоякісні орні землі.
Основні

напрямки

сільськогосподарського

виробництва

включають

вирощування технічних рослин, тваринництво, виробництво овочів і фруктів.
Оскільки

сільськогосподарське

виробництво,

поряд

із

харчовою

промисловістю, значно сприяє розвиткові економіки області, воно може надати
початковий поштовх для розвитку сучасної переробної та обробної галузей,
сприяти розвитку ресторанного господарства через спрощення та покращення
прямих

зв’язків

постачальників

і

виробників

продукції

ресторанного

господарства, а також покращити потрібні зв’язки між селом і містом.
Економічний потенціал може сприяти об’єднанню економічних суб’єктів
у ланцюги постачань і кластери, а також підтримувати диверсифікацію
економіки.

Аналогічний

підхід,

можливо,

потрібний

для

зв’язування

сільськогосподарських виробників із підприємствами харчової промисловості
та забезпечення випуску продукції з більшою доданою вартістю. Це
вимагатиме подальшого розвитку ринкових послуг і підвищення ефективності
обслуговування на підприємствах ресторанного бізнесу [1].
В усіх економічно розвинутих країнах світу вагомим джерелом дохідної
частини бюджету є доходи від індустрії гостинності. Оцінимо вагомість
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розвитку ресторанного господарства Вінниччини на макроекономічному рівні,
а

саме

оцінимо

його

з

позицій

впливу

на

формування

головних

макроекономічних показників [3]. Впродовж 2010 – 2015 рр. валовий
регіональний продукт та валовий випуск характеризується зростанням, що
позитивно характеризує економічний потенціал регіону. Головну роль при
цьому відіграє розвиток промисловості та агропромислового комплексу
області. При цьому загальний обсяг інвестицій у розвиток готельноресторанного бізнесу станом на 2015 рік становить 8453 тис. грн. проти
17763 тис. грн. в 2010 році і це з урахуванням інфляційного чинника. Тобто,
повністю відсутній механізм державної підтримки розвитку даного сектору
економіки, що й засвідчили низьку їх ефективність та незначну частку при
формуванні валового випуску регіону в 2016 році на рівні 0,38%. Така ситуація
є неприпустимою та негативно впливає на ефективність управління закладами
готельно-ресторанного господарства на мікроекономічному рівні.
Слід зазначити, що на території Вінницької області відсутні великі
підприємства-суб’єкти

підприємництва,

що

здійснюють

діяльність

із

тимчасового розміщення та організації харчування, що пов’язано з великим
податковим навантаженням та низькою завантаженістю даних закладів.
Прослідковуючи тенденції кулінарних традицій світових кухонь активно
з’являються та розвиваються тематичні ресторани у Вінниці. На сьогодні гості
міста можуть відвідати заклади та скуштувати страви грузинської, італійської,
японської, американської та європейської кухонь.
Так з 1 грудня 2020 року у Вінниці відкрився анонсовий ресторан
«АССА», який поєднає в собі грузинську та кримськотатарську кухню. Цікавим
є те, що ресторатор закладу, Валерій Сиверчук, анонсував про «відкриті
проробки», де кожен охочий може долучитись до «становлення ресторану» [6].
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2018 рік став одним із найцікавіших в гастрономічному плані, тому станом
на

2019-2020

роки

особливу

популярність

отримали

моноформати

в

ресторанному бізнесі – маленькі заклади з їжею за фіксованою ціною, або ж
заклади, що спеціалізуються на дуже лаконічному меню. Черговим «дитям»
сім’ї ресторанів Вінниці стане інший моноформат «Анчоусная» - заклад, який
матиме свою специфіку та пропонуватиме рибне меню за доступними цінами
[6].
Також слід звернути увагу на зміну характеру та структури діяльності
ресторанного господарства. Стійкі позиції в обслуговуванні клієнтів займає
кейтеринг – послуга приміщення сервісу із закладів ресторанного господарства
до місця проведення заходу. Ринок кейтерингу не тільки у регіоні, а загалом в
Україні, освоєний лише на 3-5%. Під кейтерингом мається на увазі не тільки
приготування

й

доставлення

їжі,

а

й

сервірування,

оформлення

та

обслуговування загалом [3, с. 135].
Сьогодні кожен ресторан на Вінниччині відрізняється від інших власним
стилем, кожен став візитною карткою гостинності міст регіону та певною
формою проведення дозвілля. Основним напрямком розвитку ресторанної
сфери є надання он-лайн послуг замовлення у мережі Інтернет та
вдосконалення форм розрахунків за ресторанні послуги, зокрема кредитні
картки.
Висновок. Згідно офіційних статистичних даних ресторанне господарство
України офіційно є збитковою галуззю. Проте відомо, що підприємці в
ресторанному бізнесі часто занижують товарообіг закладів, завищують витрати,
виплачують частину заробітної плати без оформлення, щоб максимально
скоротити прибуток до оподаткування, зменшити податок на додану вартість,
скоротити нарахування на оплату праці найманих працівників, отримати
можливість перейти на спрощену систему оподаткування [2]. Цьому сприяє
специфіка ресторанного господарства, яка ускладнює контроль товарообігу і
витрат суб’єкта господарювання. Тому можна констатувати, що ресторанне
господарство регіону не є суттєвим платником податків, та несуттєво наповнює
бюджет країни.
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Можливо за цих причин в Статистичних щорічниках України фінансові
показники

в

ресторанному

господарстві

країни

відсутні.

Ресторанне

господарство обліковується у складі підприємств за видами економічної
діяльності «Тимчасове розміщення й організація харчування» [4], продані ними
товари та послуги об’єднують в групу «Ресторани та готелі», показники
діяльності угруповують до складу «Діяльність готелів та ресторанів», що
ускладнює процес аналізу як підприємств готельного бізнесу, так і підприємств
ресторанного бізнесу. Проте, навіть в поєднаній формі обліку готельноресторанного бізнесу можна побачити деякі закономірності і тенденції. Крім
того, ресторанна і готельна справа часто взаємопов’язані між собою, бо
забезпечують розміщення та харчування потоків туристів.
Ресторанний бізнес впродовж останніх 15 років перебуває у кризовому
становищі, що відображується постійним зменшенням кількості підприємств і
закладів в них [1]. Особливо чутливими до кризових випробувань є заклади
ресторанного господарства, що входять до складу підприємств інших видів
економічної діяльності. Підприємствам інших видів діяльності все складніше
утримувати в своєму складі їдальні і кафе для організації харчування своїх
працівників, чи відвідувачів торговельних мереж (кафе при магазинах). Це
пов’язано із загальною економічною кризою в Україні, що призводить до
низької платоспроможності населення, від якої залежить попит на послуги
закладів ресторанного господарства, і як результат – до фінансової кризи
суб’єктів господарювання. Єдиним типом закладів ресторанного господарства,
кількість яких не зменшувалася впродовж останніх 14 років, незважаючи на
стан фінансових випробувань, були ресторани. Вони пропонують найвищі ціни
на свої страви, та все одно приваблюють відвідувачів, що свідчить про
поглиблення розшарування доходів населення. Підприємства ресторанного
господарства можуть роками працювати збитково, але не закриватися. Цьому
сприяє

специфіка

ресторанного

господарства,

яка

надає

можливість

приховувати реальний товарооборот і витрати суб’єкта господарювання, що
зменшує вклад ресторанного господарства у ВВП і у бюджет країни, та робить
його мізерним.
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Мачко В.В.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ
УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ
У статті досліджено конкурентоспроможність туристичної індустрії
України на міжнародному ринку. Висвітлено перелік сильних і слабких сторін
туристичного

іміджу

України.

Проведено

та

складено

SWOT-аналіз.

З’ясовано, що конкурентними перевагами туристичної індустрії України є
високий рівень освіти, туристична відкритість, високий рівень безпеки та
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низький

рівень

інфекційними

захворюваннями.

До

недоліків

віднесено

малорозвинений інфраструктурний рівень та низьку присутність маркетингу
та брендингу в сфері туризму.

Запропоновано шляхи підвищення іміджу

туристичного бренду України.
Ключові

слова:

імідж,

туристичний

брендинг,

SWOT-аналіз,

конкурентоспроможність, індустрія.
В умовах зростання туристичного інтересу до різних країн та народів,
імідж країни є формуючим фактором конкурентоспроможності туристичної
індустрії. Досвід країн Європейського союзу свідчить, що правильно
сформований «брендинг країни» є вагомим важелем впливу на кінцевий вибір
місця подорожі туриста .
Дослідженням питань у сфері міжнародного іміджу України займалися як
вітчизняні, так й іноземні науковці, зокрема такі, як Осташ І., Катая Д.,
Шерр Д., Едмондс М., Видрін Д. та інші.
Метою

статті

є

визначення

основних

проблем

та

аналіз

рівня

конкурентоспроможності України на міжнародному туристичному ринку.
Туристичний імідж України через низку факторів зовнішнього та
внутрішнього середовища перебуває на початкових етапах свого становлення.
За останні роки відносно активного розвитку туристичної галузі в нашій країні
здійснено очевидні кроки щодо популяризації українського туристичного
потенціалу для збільшення лояльності внутрішніх та іноземних туристів.
Незважаючи на це, національна статистика туристичних потоків демонструє
кардинальну перевагу імпорту туристичних послуг. Це означає, що вітчизняні
туристи віддають перевагу подорожуванню за кордоном, а у свідомості
іноземних туристів Україна не асоціюється з країною для подорожування та
відпочинку. Отже, існує ситуація недостатнього рівня впливу туристичного
іміджу на зростання іноземних та внутрішніх туристичних потоків [1].
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На думку спеціалістів, основні елементи іміджу України, на жаль, ніяк не
пов'язані зі спеціальними програмами і спеціалізованою активністю у цій сфері.
До стійких елементів іміджу України відносять аварію на АЕС у м. Чорнобиль,
ЄВРО – 2012, війну з Росією, складну політичну ситуацію.
У туризмі належний імідж має особливе значення, оскільки туристичну
послугу неможливо продемонструвати потенційному клієнту, наприклад, як
демонструють товарний знак. Тільки установлений позитивний імідж країни чи
окремих її регіонів забезпечує їхній вибір численними туристами для подорожі.
В зв’язку з цим саме територіальний маркетинг може виконати особливу роль у
пропаганді природної та історико-культурної спадщини України та її
збереженні [2]. Об’єктивним показником конкурентоспроможності є індекс
конкурентоспроможності. В сфері подорожей і туризму його розраховують на
основі 15 факторів (бізнес-середовище, безпека, охорона здоров’я і гігієна,
людські ресурси і ринок праці, ціни, інфраструктура, природні, культурні
ресурси і т. д.). За останні два роки Україна піднялася на 10 позицій в Індексі
конкурентоспроможності у сфері подорожей і туризму і посіла там 78 місце.
Про це свідчить доповідь Всесвітнього економічного форуму в галузі туризму.
Згідно з доповіддю, сучасна конкурентоспроможність України на ринку
подорожей і туризму становить 3,89 балів (за семибальною шкалою), що
ставить нашу країну на 78-ме місце серед 124 країн світу (табл. 1).
Таблиця 1 – Оцінка складників туристичної конкурентоспроможності
України за 2018 рік
Місце

Бальна
оцінка

76

3,9

88

4,0

109

3,0

Безпека й охорона правопорядку

73

4,2

Охорона здоров'я і санітарногігієнічні вимоги

39

5,5

Індекс
Регуляторна база подорожей і
туризму
Регуляторна політика
Законодавство у сфері охорони
навколишнього середовища
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Напрями вдосконалення іміджевої
політики
Інвестування залучених коштів для
розвитку ресурсів.
Створення нормативно-правової бази.
Розробки концепції і стратегії сталого
розвитку туризму.
Пошук шляхів удосконалення співпраці
правоохоронних органів з туристичною
індустрією.
Забезпечення контролю дотримання
норм.

Продовження таблиці 1
Пріоритетність стратегій
туризму
Бізнес-середовище та
інфраструктура туризму

90

3,3

Зміна ставлення держави до туризму і
туристичної політики

73

3,2

Залучення інвестиційної складової.

Інфраструктура авіатранспорту
Інфраструктура наземного
транспорту
Туристична інфраструктура

87
67
75

2,6
3,4
2,7

Відновлення та розбудова
інфраструктури.

Інформаційно-комунікативна
інфраструктура на ринку
подорожей і туризму

64

2,6

Розвиток інформаційно-комунікаційної
системи за прикладом країн Європи.

Конкурентоспроможність цін у
туризмі

37

4,9

Орієнтація на цільові ринки, на якісний
відпочинок масового характеру за
адекватними цінами.

Людські ресурси:
освіта та підготовка кадрів;
наявність кваліфікованих кадрів;
достатність трудових ресурсів

73
68
53
85

5,0
4,6
4,5
5,9

Орієнтація навчально-освітніх програм
на навчання та підготовку
кваліфікованих кадрів.

Національне туристичне
сприйняття

46

5,2

Заохочення до внутрішнього туризму.

Природні і культурні ресурси

118

3,1

Інвестування залучених коштів для
розвитку ресурсів.

Україна мала найшвидший темп зростання в субрегіоні, піднявшись на
10 місць, і посівши 78 місце у світі. Зокрема, у міру стабілізації та відновлення
країни Україна різко поліпшила ділове середовище (з 124 на 103 місце), безпеку
(з 127 на 107 місце), міжнародну відкритість (з 78 на 55 місце) і загальну
інфраструктуру (з 79 на 73 місце).
На основі доповіді, спеціалісти групи української PR-компанії «Bohush
Communications» виявили сильні та слабкі сторони, які не є вичерпними, але
об'єктивізують напрями подальших аналітичних досліджень і розробок щодо
стратегій і програм поліпшення іміджу України (табл. 2) [3].
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Таблиця 2 – Сильні і слабкі сторони іміджу України
Сильні сторони

Слабкі сторони

вигідне географічне положення;
високий транспортний потенціал;
давня історія та культура;
високий рівень освіти населення;
космічні технології;
30 % світових чорноземів;
етнічно та культурно однорідне
населення.

нестабільність та непрогнозованість у політиці й
економіці;
відсутність чіткої стратегії розвитку країни;
проблема забезпеченості енергоресурсами;
низький рівень розвитку економіки;
соціальна структура населення;
юридична незахищеність населення;
корупція в усіх органах влади;
значний рівень амортизованості інфраструктури;
незахищеність інвесторів.

Наступним кроком оцінки конкурентного середовища є формулювання
конкурентних переваг сучасних суб’єктів господарювання. Оцінка існуючих
конкурентних

переваг

виступає

важливим

аналітично-інформаційним

підґрунтям для формування й реалізації успішної стратегічної діяльності на базі
сучасного маркетингового інструментарію.
Для аналізу переваг і недоліків діяльності різних підприємств, регіонів та
країн у всьому світі використовують метод SWOT-аналізу. SWOT – це
абревіатура: Strengths – сильні сторони, Weaknesses – слабкі сторони,
Opportunities – сприятливі можливості, Threats – загрози. Цей універсальний
метод особливо ефективний при аналізі переваг і недоліків туристичного ринку
країни. SWOT-аналіз допомагає з’ясувати обставини, за яких розвивається
туристичний ринок України, збалансувати вплив внутрішніх переваг і недоліків
із впливом сприятливих можливостей і загроз [4]. Такий аналіз допомагає
визначити не тільки можливості країни, а й усі доступні переваги над
конкурентами. SWOT-аналіз конкурентоспроможності України щодо розвитку
туризму для виявлення найсильніших та найслабших місць сторін України як
об’єкта туризму наведено в табл. 3.
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Таблиця 3 – SWOT-aналіз конкурентоспроможності України на
світовому туристичному ринку
Конкурентні переваги

Конкурентні недоліки

 сприятливий візовий режим;
 високий рівень безпеки (зокрема, у сфері
боротьби з тероризмом);
 забезпеченість питною водою та санітарною
інфраструктурою;
 поступове зростання витрат держави на
розвиток туризму;
 динаміка розвитку авіатранспортної
інфраструктури (кількість діючих авіаліній,
густота мережі аеропортів);
 широкі можливості використання карток Visa;
 високий рівень телефонізації;
 сприятливі тенденції щодо паритету
купівельної роможності;
 відносно низький рівень цін на пальне (є
тенденція до втрати цієї переваги);
 умови трудових відносин;
 високий рівень середньої освіти;
 якість освітньої системи;
 туристична відкритість;
 низький рівень ризику небезпечних хвороб
(малярія, лихоманка), хоча занепокоєння
викликають загрозливі показники поширення
СНІДу

 недостатній рівень уваги держави до
туристичної сфери;
 низька ефективність маркетингу і
брендингу;
 низький рівень участі в ярмарковій і
виставковій туристичній діяльності;
 недосконалість мережі міжнародного
авіатранспорту;
 недосконала інфраструктура
автошляхів;
 нерозвинена мережа місцевого
транспортного сполучення;
 застаріла станційна інфраструктура
наземного транспорту;
 недостатній рівень розвитку готельної
мережі;
 низька присутність на ринку провідних
компаній з оренди автомобілів;
 недосконалість мережі підготовки і
перепідготовки (трейнінгів) кадрів,
особливо на місцевому рівні;
 комунікаційна обмеженість населення у
туристичних контактах;
 переоцінка можливостей розвитку
ділового туризму;
 низька частка природоохоронних
територій та територій спеціального
режиму природокористування;
 незначна частка об'єктів у Списку
світової спадщини.

Розвиток туристичного іміджу України необхідно здійснювати за рахунок
виділення

туристичної

пропозиції

серед

доступного

асортименту

на

внутрішньому та зовнішньому туристичному ринках та ефективної презентації.
Для розвитку туристичного іміджу України необхідно зосередити увагу на
формуванні стійкого позитивного бренда туристичних пропозицій України і їх
лояльного сприйняття споживачами туристичних послуг.
Тобто розвиток туристичного іміджу слід будувати в напрямі від
пропозиції до загальної туристичної привабливості України. Таким чином,
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споживач має можливість оцінити та усвідомити конкретну обмежену
інформацію краще, ніж великий інформаційний масив щодо загального
туристичного потенціалу та вигідних характеристик країни.
Якщо турпродукт зацікавить потенційного туриста, він дуже легко отримає
всю необхідну інформацію щодо додаткових особливостей подорожі. Крім
того, зацікавлений споживач може закрити очі на деякі очевидні недоліки,
зосередивши увагу на цінності турпродукту для задоволення власних очікувань.
Високий рівень розвитку бренда певних турпродуктів забезпечить більш
легкий вихід на ринок наступних туристичних пропозицій як нового
турпродукту або туристичних послуг. Впізнавання туристичного бренда є
запорукою успіху туристичного іміджу України. Крім того, ефективне
брендування сприяє зростанню інвестиційної привабливості. Світові корпорації
зацікавлені в інвестуванні в потенційно рентабельні проекти, які в цьому разі
зможе запропонувати туристична галузь України.
Отже,

оцінюючи

стан

туристичної

індустрії

в

Україні,

можна

константувати, що туристичний імідж нашої країни є негативним. Для того,
щоб задіяти весь іміджевий потенціал нашої держави, необхідні продумана
державна інформаційна політика й чітко спланована брендингова кампанія.
Вдале поєднання внутрішньої та зовнішньої складової іміджу дасть можливість
скорегувати негативний імідж України та створити підстави для формування
нового, позитивного іміджу України.
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Мельник О.П.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ГОСТЬОВІ БУДИНКИ ЯК ПЕРСПЕКТИВНА МОДЕЛЬ
МАЛОГО БІЗНЕСУ
Гостьові будинки - це один з видів малого бізнесу в туризмі. Сільський туризм
набуває зараз все більшу популярність, тому гостьові будинки затребувані. У
статті аналізуються перспективи розвитку цього напрямку в Україні .
Ключові слова: гостьовий будинок, малий бізнес, конкуренція, туризм,
підприємництво, інновації, ризик.
Постановка проблеми. Підприємницька діяльність - це ініціативна,
самостійна діяльність громадян без утворення юридичної особи, спрямована на
отримання прибутку або особистого доходу, здійснювана від свого імені, на
свій ризик і під свою майнову відповідальність або від імені чийогось і під чиюто майнову відповідальність. Підприємець може здійснювати будь-які види
господарської діяльності, якщо вони не заборонені законом, з моменту
державної реєстрації як індивідуального підприємця [2]. Таке визначення дає
Великий енциклопедичний словник. На наш погляд, важливими моментами тут
є те, що дана діяльність ініціюється самим громадянином, то, що спрямована
вона на отримання комерційної вигоди, але при цьому здійснюється з певним
ступенем ризику.
Аналіз актуальних досліджень та публікацій. Австрійські економісти
(Людвіг фон Мізес, Фрідріх Август фон Хайєк) розглядають підприємництво як
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один з найважливіших факторів, що впливають на економіку. Йозеф Шумпетер,
американський економіст, вважає, що підприємець - це той, у чиє завдання
входить перетворення нової ідеї у вдалу інновацію.
Однією з форм підприємництва в туристській галузі є розвиток такого
напрямку як гостьові будинки.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Перш ніж міркувати
про доцільність відкриття такого бізнесу як гостьовий будинок або іншими
словами міні-готель, необхідно дати визначення цьому поняттю і розібратися,
що, по суті, являє собою даний вид підприємницької діяльності, щоб внести
більшу ясність у питання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Під гостьовим будинком
зазвичай розуміють особняк, розташований у сільській місцевості, заміській
зоні

або

будь-якому

іншому

мальовничому

місці,

побудований

або

переобладнаний під міні-готель [1].
Гостьовий

будинок

–

прибудований

або

окремо

розміщений

на

присадибній ділянці будинок який слугує виключно для приймання гостей
мешканців будинку як додаткова (резервна) площа. Таке визначення надано у
проекті ДБН В.2.2-Х-20ХХ.
Для постояльців може відводитися як одна, так і кілька кімнат. Головне
враховувати той факт, що згідно з чинним законодавством України реєстрація
власника гостьового будинку як суб’єкта господарської діяльність потрібна
лише в тому випадку, якщо міні-готель розрахований на проживання понад
десяти осіб. В іншому випадку потрібно тільки сплата прибуткового податку,
від якого також можуть звільнити, якщо ви використовуєте продукти власного
виробництва.
Особливий колорит гостьовому

будинку додає затишна домашня

обстановка у поєднанні з висококласним сервісом і домашньою кухнею, а
також той факт, що це все обслуговується господарем будинку і його
сімейством. У перелік надаваних послуг може також входити організація
екскурсій, прогулянок, риболовлі, полювання та інших видів активного
відпочинку. А також надання додаткових послуг за окрему плату, таких як
лазня або сауна, мангал та інше.
155

В Україні подібний бізнес почав розвиватися в дев’яностих роках
минулого століття в Карпатах, де на сьогоднішній день зареєстровано більше
семи ста гостьових будинків. В західну Україну мода на такий сімейний бізнес
прийшла з Європи і поступово поширюється по всій території нашої країни.
Природно, що найбільш сприйнятливими до нового виду заробітку опинилися
курортні зони півдня України і столичний регіон.
Для облаштування міні-готелю місткістю до десяти чоловік підійде
практично будь-який сільський особняк. Головними будуть вимоги до його
площі (бажано 4-5 кімнат), а також наявність всіх необхідних комунікацій
(вода, газ, каналізація, електрифікація, зв’язок, дорожнє покриття). В
переобладнання свого будинку в гостьовий доведеться вкласти не менше
десяти тисяч доларів, але в залежності від місця розташування та привабливості
регіону термін окупності інвестицій складе не більше двох років [3, 4].
Досить часто в курортних і туристичних зонах гостьові будинки
відкривають і бізнесмени, які вирішили спробувати себе в новому і
прибутковому виді бізнесу. У такому випадку для них є три варіанти відкрити
бізнес з нуля, переваги та недоліки яких і будуть розглянуті нижче.
Перший, купити готовий будинок і переобладнати його в міні-готель.
Другий, купити земельну ділянку і починати зведення будинку за планом з
самого фундаменту. Це найбільш складний варіант виконання поставленого
завдання і до того ж він більш всього затягнеться за часом. Власнику
доведеться ламати голову над кожним незначним питанням.
Після закінчення будівельних і ремонтних робіт, як в першому, так і в
другому випадку, особливу увагу варто приділити пошуку та найму
кваліфікованого обслуговуючого персоналу і адміністратора, від яких багато в
чому залежить напрацювання постійних клієнтів. Адже враження, що
залишаться у відвідувачів і рішення про повторне відвідування вашого мініготелю, залежить навіть не стільки від пам’яток місцевості, скільки від якості
обслуговування.
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Третій, і найбільш зручний для втілення варіант, це купити діючий
гостьовий будинок. Переваги даного рішення просто незаперечні. Адже
купується готовий і налагоджений бізнес. При цьому немає потреби займатися
будівництвом або реконструкцією приміщення. Максимум, при бажанні можна
внести деякі зміни в дизайн інтер’єру. До того ж є навчений обслуговуючий
персонал, який знає і чітко виконує свої обов’язки.
Переваги гостьових будинків.
По-перше, звичайно ж, це більш затишна, домашня обстановка.
По-друге, власники гостьових будинків, діють, як вважають за потрібне, не
знаходяться, на відміну від готелів, під жорстким контролем державних
органів. На них не поширюються правила і норми, обов'язкові для готелів.
По-третє, кількість поверхів, номерів або кімнат у гостьовому будинку не є
регламентуються.
По-четверте, податкові ставки для власників гостьових будинків набагато
менші, у порівнянні з готелями.
Послугами гостьових будинків користуються ті люди, які приїжджають на
відпочинок в сільську місцевість, але не мають власних будинків або
можливості розміститися у родичів, воліють подорожувати по різних місцях. В
даний час така форма досить широко поширена на тих територіях, де туризм
розвивається більш успішно.
Розміщення в гостьових будинках обходиться дешевше, і при цьому їх
постояльці мають більшу самостійність, ніж при розміщенні в готельному
фонді. Гостьові будинку добре оснащені, мають необхідне для комфортного
проживання обладнання.
Обслуговування гостьових будинків низковитратно, оскільки немає
необхідності утримувати великий штат персоналу. Такі позитивні моменти як
низькі витрати, невеликі податкові відрахування збільшують прибуток
власників гостьових будинків. В умовах конкуренції кожен домовласник
зацікавлений в якісному обслуговуванні своїх клієнтів, більш комфортному їх
розміщенні, що, в свою чергу робить послугу більш затребуваною і дешевою
[3, 4].
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Ми вважаємо, що регіональні особливості природи, історії та культури
приваблюють туристів саме в невеликі села, на береги річок та озер, які є у
достатній кількості на території країни. Тому гостьові будинки знайдуть свого
споживача і будуть розвиватися і далі.
Такий вид підприємництва має істотну соціальну значущість. В цілому в
країні, в даний час спостерігається диспропорція кількісного співвідношення
сільського і міського населення. Причини відтоку молоді і людей середнього
віку з села очевидні. Це і відсутність роботи, низькі заробітки, і не обтяжений
комфортом побут, та нерозвинена інфраструктура, яка виявляється у
віддаленому розташуванні або повній відсутності лікарень, дитячих садків,
будинків культури тощо.
Пошук кращих умов життя і більш високооплачуваної роботи штовхає їх
покидати рідні місця. При цьому далеко не всі дійсно добре влаштовуються в
місті, оскільки ринок праці в більш великих населених пунктах і так досить
конкурентний. Все це тягне за собою інші негативні явища, що виражаються в
моральної незадоволеності людей, зростання злочинності і т.д.
При розвитку гостьових будинків соціальні проблеми, наявні на селі,
поступово будуть вирішуватися у зв'язку з залученням місцевого населення в
підприємницьку діяльність.
Значення діяльності гостьових будинків для економіки і соціальної сфери
регіону велике. Власники гостьових будинків можуть обрати організаційноправову форму в залежності від декількох факторів: наявності фінансових
ресурсів, матеріальної бази, обсягу підприємницького проекту, власних
організаційних здібностей, ринкових умов. Але, незалежно від організаційноправової форми, підприємці сплачують всі належні податки, заробітну плату
своїм працівникам. Безсумнівно, як і в будь-якому іншому бізнесі тут є свої
нюанси і труднощі. Для того щоб уникнути більшості проблем, необхідно
грамотно підходити до організації власного бізнесу.
Висновки. Таким чином, гостьові будинки є перспективною та вигідною
формою малого бізнесу, зокрема у сільській місцевості. Для успішного
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розвитку цієї форми підприємництва необхідний грамотний підхід, розрахунки
та бажання розпочати власний бізнес. Туристична галузь країни зможе
збільшити кількість подорожуючих, що, в свою чергу, позитивним чином
позначиться на соціально-економічному розвитку регіонів.
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДСОЛОДЖУВАЧІВ З НЕТРАДИЦІЙНОЇ
РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ВІТЧИЗНЯНОГО ПОХОДЖЕННЯ
МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
У статті наведено загальну характеристику молочної промисловості в
Україні. Визначено поняття молочного продукту та його складових.
Розглянуто питання використання у молочній промисловості нетрадиційної
сировини на прикладі сиропу топінамбуру та стевії. Розглянуто вплив
топінамбуру та стевії на організм людини.
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Ключові слова: молочна промисловість, молочна продукція, сировина,
нетрадиційна сировина, підприємства, підсолоджувачі, харчова добавка,
стевія ,топінамбур.
Постановка проблеми. XXI століття відоме своїм науково-технічним
прогресом,і це стосується абсолютно всіх сфер життя людини. Харчування є
однією із найважливіших ланок цього життя.

Молоко і молочні продукти

займають важливе місце в харчуванні людей. Вони забезпечують організм
оптимально

збалансованими

і

легкозасвоюваними

білками,

жирами,

вуглеводами і мінеральними речовинами. Відповідно до рекомендацій
інституту харчування Академії медичних наук, щоденне споживання молочних
продуктів повинно складати 30 % загальної кількості раціону.
Молочна промисловість потребує не тільки удосконалення технології
отримання традиційних продуктів, але і створення функціональних продуктів
харчування зі збалансованим складом, низькою калорійністю, з пониженим
вмістом цукру та підвищеною кількістю корисних для здоров’я складових з
більшим строком придатності, безпечних для людини.
Використання сахарози в якості підсолоджувача при виробництві
молочних

продуктів

пагубно

впливає

на

організм

людини:

розвиток

надлишкової ваги, карієсу, діабету тощо. Саме тому виникає необхідність
пошуку нетрадиційних натуральних замінників цукру. Наразі актуальною є
заміна цукру на інші підсолоджувачі, в якості яких можуть бути використані як
і компоненти деяких рослин, що являють собою джерело пектинових та
мінеральних речовин, вуглеводів, клітковини, так і інші біологічно активні
речовини, що дозволить розширити асортимент корисних для здоров’я,
екологічно чистих молочних продутів, які мають неповторні смакові
властивості та довгі строки зберігання.
Дослідженням

проблем

формування,

функціонування

та

розвитку

молочної промисловості України займались такі науковці, як: Т.В.Семко,
І. Г. Власенко, В.В. Власенко, Н. С. Бєлінська, С. В. Васильчак, Т. Г. Дудар,
В. О. Рибінцев, Е. С. Смирнов, В. Б. Смолінський, Т. Л. Мостенська.
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Метою статті є опис ринку молочних продуктів України. Роз’яснення
питання, щодо використання нетрадиційної сировини в технології виробництва
нових молочних продуктів з внесенням інгредієнтів вітчизняного походження.
Виклад основного матеріалу дослідження. Основні галузі молочної
промисловості

–

це

незбираномолочна,

сироробна,

маслоробна,

молочноконсервна, виробництво морозива, виробництво дитячих молочних
продуктів. Випуск незбираномолочної продукції освоєний на більшості
підприємств.

Асортимент

незбираномолочної

продукції

налічує

більше

350 найменувань з урахуванням однотипних видів, але з різною масовою
часткою жиру, білку, наповнювачів (без урахування однотипних видів близько
200 найменувань). До складу незбираномолочної продукції включено 12 груп, у
тому числі: молоко і вершки; сметана; кисломолочні напої, у тому числі: кефір,
простокваша, ацидофілін, йогурт та ін.; напої з маслянки; напої з сироватки;
сир кисломолочний і сиркові вироби (пасти, сирки, сиркові маси, креми, торти,
сирники, вареники), десерти і так далі [1].
Молочні продукти є вагомою складовою продовольчого ринку, оскільки
споживаються 97% дорослого населення, а за обсягами реалізації вони
займають перше місце серед інших харчових продуктів [2].
Більшість
високоякісну

підприємств
продукцію,

молочної

мають

свій

промисловості,
логотип,

що

товарну

випускають
марку,

і

є

загальновідомими: "Фанні" (м. Павлоград), "Ласуня" (м. Балта), "Браво"
(м. Дніпро), "На здоровье" (м. Вінниця), "Білосвіт" (м. Умань) тощо.
Молочна промисловість є однією з тих промисловостей, де у виробництві
молочних

продуктів

використовують

цукор,

фруктово-ягідні

пюре

та

підсолоджувачі задля підвищення смакових властивостей продукту. Зосереджу
увагу на підсолоджувачах, оскільки вони є основою моєї статті.
Підсолоджувач  речовина, яка не належить до групи цукрів, призначена
для надання слодкого смаку харчовим продуктам. Вони є безкалорійними.
Розрізняють інтенсивні підсолоджувачі, що є в 10, 100, 1000 разів солодші за
звичайний цукор. Підсолоджувачі знаходяться в одному ж функціональному
класі харчових добавок, де також присутні стабілізаори, емульгатори,
консерванти, ароматизатори.
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Майже у всіх сферах харчового виробництва використовують відомі
підсолоджувачі: сахарин (Е954), аспартам (Е 951), ацельсумаф калію-сунет
( Е 950), цикламат натрію (Е 952), сукралоза (Е 955). Вони є не дуже
корисними, але їх використання не заборонене. Тим паче все більше людей
намагаються відшукати на полицях магазину бюджетні та корисні молочні
продукти, які б не діяли пагубно на здоров’я, особливо це стосується дитячого
харчування.
При створенні функціональних молочних продуктів важливі вибір та
обгрунтованість вибору складових, що формують нові якості, пов’язані зі
здатністю надавати фізіологічний вплив. У зв’язку з цим в якості натуральних
підсолоджувачів особливу цікавість представляють продукти переробки
топінамбуру та стевії, що здатні посилювати імунозахисні функції організму
людини і надавати оригінальний солодкуватий смак молочним продуктам. Але
функціональнотехнологічні

якості

таких

підсолоджувачів

вивчені

недостатньо.
В Україні промислове вирощування та переробка культур топінамбуру і
стевії найбільше зосереджена у Південних областях.
Ці культури на території держави не дуже поширені, оскільки топінамбур
більше використовують як кормову культуру, так як його переробка ,збір та
зберігання несуть у собі певні труднощі, стевія ж не зимує у відкритому грунті,
її краще вирощувати або як кімнатну рослину або як однорічну рослину
відкритого грунту.
Важливо зазначити, що ці рослини в своєму складі мають інулін, який є
вуглеводом і відноситься до класу сполук, відомих як фруктани, він є близьким
родичем фрукто-олігосахаридів. Інулін є пребіотіком і входить до складу
багатьох продуктів, особливо молочних. В харчовій промисловісті його
використовують як підсоложувач. Він не тільки заміняє цукор, але також
знижує його концентрацію у крові та поліпшує обмін речовин, тому
використання інуліну в харчових продуктах допомагає зробити їх більш
здоровими та функціональними.
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Оскільки топінамбур та стевія вважаються більш кормовими культурами,
але містять у свому складі поживні речовини, їх буде доцільно використати як
нетрадиційну сировину у виробництві молочних продуктів. Найбільше в
харчовій промисловості використовують напівфабрикати з цих рослин.
Топінамбур (земляна груша) відноситься до сімейства айстрових. Це
багаторічна бульбоносна рослина. Його близький родич соняшник. Плоди
топінамбура це численні підземні картоплини, колір бульб може бути білим,
жовтим, фіолетовим в залежності від сорту. Має грушоподібну, яйцеподібну,
довгастоовальну і веретеноподібну форму. Від сорту, умов вирощування
залежить маса бульби - від 10 до 100 г. [3].
За хімічним складом бульби топінамбура унікальні. Завдяки українським
вченим відомо, що топінамбур по збалансованості незамінних амінокислот
перевершує зерна злаків. Протеїн топінамбура складений із 17 амінокислот
(великий вміст глютамінової і аспарагінової), також досить великий вміст
лейцину, треоніну, триптофану, фенілаланіну, але як і більшість рослинних
білків лімітований по лізину. Високий вміст й функціональних макро- і
мікронутрієнтів. Це інулін, пектинові речовини, харчові волокна, мінеральні
елементи. Тому перспективним є використання топінамбуру як сировини при
виробництві фізіологічно цінної продукції. Інулін це важливий компонент
замінника пшеничного борошна для діабетиків. Інулін з топінамбура був
офіційно визнаний у багатьох країнах світу безпечним харчовим інгредієнтом
для людини. [3].
Спосіб приготування фруктознго сиропу з топінамбуру передбачає
підготовку бульб топінамбуру , їх подрібнення і електроплазмоліз (обробка
сировини струмом) подрібненої маси, розділення подрібненої маси на сік та
жом

шляхом

пресування.

Здійснюють

кислотний

гідроліз

інуліну

в

відокремленому соку ортофосфорної кислотою, очищення соку активованим
вугіллям, освітлення соку вапняним молочком, відділення від освітленого соку
нерозчинного осаду фосфату кальцію, що утворився при центрифугуванні і
сепарації соку, його концентрування до отримання сиропу, що містить не
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менше 50% сухих речовин. Електроплазмоліз, кислотний гідроліз соку, його
освітлення та концентрування здійснюють при певних режимах і при певних
співвідношеннях речовин.
У своєму складі сироп топінамбуру містить органічні кислоти ( лимонна,
яблучна, янтарна, фумарова тощо), мінерали ( калій, фосфор, залізо, магній,
марганець, цинк, кремній), амінокислоти ( треонін, лізин та інші), інулін 
органічну речовину з групи полісахаридів, вітаміни групи В, вітаміни А, C, E,
PP, пектини. В 100 гр сиропу міститься 65 гр вуглеводів і 260 ккал, майже
відсутні білки та жири. Глікемічний індекс такого продукту  15 одиниць, що є
досить низьким в порівнянні з іншими продуктами.
Розробляються технології виробництва молочних напоїв, йогуртів і
десертів з порошком і екстрактами топінамбура. На сьогоднішній день
доведений пребіотичний ефект напівфабрикатів з топінамбура для біфідофлори
складових кисломолочних напоїв. За допомогою біотестів вченими було
встановлено, що при внесенні пюре топінамбура в рецептуру сирного десерту
підвищується його відносна біологічна цінність. Також розроблена технологія
композиції

для

отримання

молочного

пудингу;

рецептура

йогурту

функціонального призначення з додаванням порошку топінамбура. Сироп з
бульб топінамбура зацікавив виробників різної молочної продукції (йогурти,
кисломолочні продукти, дитячі, сирні маси тощо). При цьому не тільки
поліпшуються

смакові

показники,

але

і

посилюються

функціональні

властивості продукту, що випускається. Таким чином, аналіз літературних
джерел, присвячених використанню топінамбура, свідчить про зростаючий
інтерес до даного сировинного ресурсу. Беручи до уваги високу харчову і
біологічну

цінність

топінамбура

як

сировини,

доцільна

можливість

виробництва на її основі натуральних збагачених харчових продуктів. Таким
чином, продукція, отримана при переробці цієї рослини, практично не має
конкуренції і планує захопити широкий обсяг ринку. В перспективі її зможуть
вживати, як дорослі, так і діти, як здорові люди, так і ті, що страждають
ожирінням, артритом, діабетом, зараженням крові тощо.
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Таким чином, сироп з клубнів топінамбуру, а також інший продукт його
переробки ( порошок) покращує обмін речовин, володіє лікувальними та
профілактичними властивостями при діабеті, атеросклерозі та ожирінні,
виконує роль детоксиканту в умовах екологічної ситуації, що склалася в
Україні.
Ще одним природним підсолоджувачем є стевія. Стевія – медова трава –
багаторічна трав’яниста рослина сімейства складноцвітих. Висушене листя
стевії солодше цукру в 20-30 разів. Основний солодкий компонент листя стевії
– стевіозид. Стевіозид – натуральний підсолоджувач, відноситься до
підсолоджувачів інтенсивного типу. Компоненти стевії діють на клітинному і
генетичному

рівнях,

сприяючи

підвищенню

рівня

біоенергетичних

можливостей організму людини. Компоненти стевії мають бактерицидні
властивості. Її застосовують при консервуванні плодів і овочів, під час
виробництва напоїв, в хлібобулочній, кондитерській промисловості замість
цукру [4].
Основним солодким компонентом стевії є стевіозид. Його хімічну
структуру було встановлено у 1952. Це дитерпеновий глікозид, що складається
із трьох молекул глюкози й аглюкону стевіолу. Стевіол є кінцевим продуктом
гідролізу стевії в шлунково-кишковому тракті людини. Сукупність результатів
досліджень засвідчує, що при вживанні стевіозиду основним метаболітом його
в організмі людини є стевіол. Крім стевіозиду, у листках стевіі виявили й інші
солодкі глікозиди — ребаудіозиди (А, В, С, D і F), дулкозид, рубузозид і
стевіолбіозид з різним ступенем солодкості (від 50 до 450) відносно сахарози.
Солодкі глікозиди стевії розрізняються між собою як за ступенем солодкості,
так і за кількістю вмісту в листках рослини. Найпоширенішим підсолоджувачем
є стевіозид, адже його вміст у рослині найвищий. Технологія виділення
стевіозиду з листків досить складна. Вона включає рідку екстракцію такими
розчинниками як хлороформ, метанол, гліцерин і пропіленгліколь, а потім
очищення, що включає екстракцію, знебарвлення, коагуляцію і кристалізацію.
Очищення стевіозиду можна здійснити також за допомогою іонообмінної
хроматографії, що вважається найкращим методом. Потім з водного екстракту
знову осаджують і фільтрують стевіозид, очищений на 90% [5].
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На 63-у засіданні (2003 рік) Об'єднаний комітет експертів ФАО/ВООЗ з
харчових добавок прийняв рішення, що підсолоджувач на основі глікозидів
стевії повинен називатися «стевіол глікозиди» Е 960 [5].
Згідно з міжнародним законодавством у сфері використання харчових
добавок — Загальний стандарт на харчові добавки “CODEX GENERAL
STANDARD FOR FOOD ADDITIVES” Codex Stan 192–1995 та європейського
законодавства — Регламент ЄС № 1131/2011 від 11 листопада 2011року
(Commission Regulation (EU) No 1131/2011 of 11 November 2011 amending
Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the
Council with regard to steviol glycosides), харчова добавка Е 960 стевіол
глікозиди включена до загального списку харчових добавок і дозволена до
використання у виробництві різноманітних харчових продуктів. [5].
А от в Україні згідно Наказу Міністерства Охорони Здоров’я від
23.07.1996

№222

«Про

затвердження

Санітарних

правил

і

норм

по

застосуванню харчових добавок» дозволено до використання підсолоджувач
Сахарол, отриманий зі стевії. [6].
Враховуючи практику використання наведеної харчової добавки в інших
країнах, її токсикологічну характеристику, сферу використання підсолоджувача
сахаролу в Україні, а також потреби вітчизняних виробників та імпортерів,
Національна Комісія з Кодексу Аліментаріус рекомендувала підсолоджувач
Е 960 стевіол глікозиди, екстракти стевії для використання у виробництві
харчових продуктів. [5].
У своєму складі стевіозид має глікозиди, вітаміни групи B, C, E, A, K, P, D,
мікро- та макроелементи, флавоноїди, амінокислоти, хлорофіли, ксантофіли,
ефірні масла, які корисно впливають на імунітет та системи органів.
Таким чином, стевія та напівфабрикати з неї благоприємно впливають на
органи травлення, допомагають зробити шкіру здоровою та красивою та
допомогають у відновленні сил організму. Рослина має потужну протизапальну
та бактерицидну дію, здатна нормалізувати артеріальний тиск.
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Висновки.

Матеріал

статті

підтверджує

про

наведену

загальну

характеристику молочної промисловості в Україні. Визначено поняття
молочного продукту та його складових. Розглянуто питання використання у
молочній

промисловості

нетрадиційної

сировини

на

прикладі

сиропу

топінамбуру та стевії. Розглянуто вплив топінамбуру та стевії на організм
людини.
У молочній промисловості України є необхідність застосування такої
нетрадиційної сировини, як напівфабрикати з топінамбуру та стевії, які, у свою
чергу, дозволяють підвищити біологічну та харчову цінність молочного
продукту, знизити загальну калорійність.
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Мудрик В.В.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТОНКОЩІ КАВКАЗЬКОЇ КУХНІ
У статті наведено порівняльну характеристику кухонь Кавказу - регіону, що
характеризується своєю загадковістю, має величну історичну та культурну
спадщину. Детально висвітлено кулінарні особливості кожного регіону –
враховано релігійні особливості харчування, відображено смакові пріоритети
мешканців, вказано моменти поєднання м’ясних страв, молокопродуктів,
фруктів та овочів. Висвітлено основні і найбільш розповсюджені стави
кожного з регіонів.
Ключові слова: кавказька кухня, вірменська кухня, грузинська кухня,
азербайджанська кухня, дагестанська кухня, осетинська кухня, чеченська
кухня, кабардинська кухня, адигейська кухня.
Кавказ - історичний, культурний та політичний регіон, розташований між
Чорним та Каспійським морями на кордоні між Європою та Азією. Географію
регіону визначають Кавказькі гори, на північ від Головного хребта яких лежить
Північний Кавказ (Передкавказзя), що входить до складу Росії, а на південь Південний Кавказ (Закавказзя), поділений між Грузією, Вірменією та
Азербайджаном. Кавказ відомий давньою та багатою історією, унікальним
різноманіттям мов та народів, а в сучасності - рядом етнічних та міжнародних
конфліктів.
Для багатьох Кавказ - це велична, вкрита сніжною шапкою гора Арарат,
біля підніжжя якої Ной посадив першу виноградну лозу, це Боржомі та
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Єсентуки, знамениті своїми мінеральними водами. Це таємничі замки-фортеці,
що підносяться на скелях над гірськими річками, і старовинні вузькі вулички
міст, де ліпляться однин до одного дво- триповерхові будинки з різьбленими
дерев'яними балконами. А ще - кавказька гостинність і самобутня кухня [6].
Задайтесь питанням - чому в будь-якому місті, навіть самому невеликому,
є ресторан кавказької кухні? Або хоча б меню закладів ресторанного
господарства

обов’язково

включає

в

себе

перелік

грузинських,

азербайджанських або вірменських страв? Звичайно, відповідь очевидна –
шедеври кавказької кулінарії завжди користуються особливою популярністю у
відвідувачів. І не тільки у відвідувачів – багато людей, які із певних причин не
можуть насолодитися чудовою кухнею в самому ресторані, замовляють страви
в офіс або додому. Саме тому дослідження питання кавказької кухні, на нашу
думку є актуальним.
Популярністю

у

шанувальників

кавказької

кухні

користуються

різноманітні закуски, якими радують відвідувачів кулінари, що спеціалізуються
на приготуванні страв народів Кавказу. Примітно, що в них використовуються
не тільки всім відомі овочі, фрукти і прянощі, а й більше трьохсот найменувань
дикорослих трав, які здавна становили невід’ємну частину багатьох страв.
Додайте до цього напої, виготовлені на виключно природних компонентах.
Відома також гостинність цих народів, їх дружелюбність і весела вдача – і
секрет кавказького довголіття готовий.
Особливе місце на кавказькому столі займають приправи і соуси, рецепти
яких унікальні і неповторні, оскільки передаються з покоління в покоління під
найсуворішим секретом.
І однією з найбільш популярних є, звичайно, аджика, що прийшла до нас з
абхазької кухні.
Не мислимо кавказьке застілля і без різноманітних домашніх сирів, які, на
відміну від європейської кухні, подаються не тільки у вигляді самостійної
закуски, але і входять в інгредієнти супів і гарячих страв.
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У багатьох людей словосполучення «кавказька кухня» викликає певні
асоціації, пов’язані з пловом, шашликом, сациві, чахохбілі, харчо, чебуреками і
так далі. Так, золотисті хрусткі хачапурі з різних сортів сиру готують
різноманітними способами і запікають у вигляді конвертиків, трикутників,
човників, пирогів і навіть ватрушок. У кожній місцевості є свої рецепти.
Кавказька кухня об'єднує кулінарні традиції багатьох народів. Між
національними кухнями багато спільного, і в той же час кожна - будь то
вірменська, грузинська, азербайджанська, дагестанська, осетинська, чеченська,
кабардинская, адигейська, карачаєвська, абазинська, ногайська чи якась інша має індивідуальні, тільки їй властиві риси.
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оригінальністю, оскільки зберігає сформовані і закріплені історично традиції.
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унікальних чинників, а страви, приготовані за національними рецептами,
отримали широку світову популярність.
Крім того, всі страви кавказької кулінарії багато в чому відрізняються за
способом обробки їжі, продуктовим складом і різноманітним використанням
прянощів і спецій, а поєднання одних і тих же компонентів не однаково
інтерпретується народностями, навіть якщо вони співіснують один з одним. Всі
ці фактори в підсумку дають таке різнобарв’я страв і смаків, що кожен, хто
познайомиться з цією кухнею ближче, буде приємно здивований [8].
Північнокавказька їжа відома багатьма шедеврами: навряд чи можна
зустріти людину, не знайому з осетинськими пирогами, або ту, що не чула про
хінкалі і хичинах. Зрозуміло, візитівкою при цьому залишається шашлик – ця
їжа з часом стала, без перебільшення, інтернаціональною.
Саме ж кулінарне мистецтво формувалося досить довго: незважаючи на
проживання не в найкращих кліматичних умовах, народностей і етносів
вдалося виробити оптимальне співвідношення продуктів і страв, який
підтримує здоровий баланс, що і підтверджують довгожителі цього регіону.
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Базовою основою кавказької кулінарії завжди служить м’ясо – як правило,
яловичина або баранина. Його застосовують як у свіжому вигляді, так і
обробляють, причому не тільки на вогні: різними народностями вироблені
особливі технології, які дозволяють зберігати властивості м’яса надовго за
допомогою солі і висушування в умовах чистого гірського повітря. Крім того,
такий тип м’яса дуже цінний і у вигляді переробленої сушеної ковбаси.
На столі у північнокавказьких етносів часто зустрічається і птиця – в
основному це індичка або куряче м’ясо. Набагато рідше можна зустріти рибу:
якщо вона і є, то частіш за все, це форель, що мешкає в умовах гірських річок.
Добре відомі і національні борошняні вироби:
- хінкал. У цього рецепта більше 10 видів, а ще різні народності готують
його абсолютно по-різному, починаючи від складу тіста і закінчуючи його
формою;
- осетинські пироги - відомі на весь світ пироги з сиром, а також аварський
беркал і ботищал;
- курзе - аналоги пельменів, які склеюються особливим малюнком, а в
якості спецій в них присутні кмин або богородская трава;
- диву - ці пироги мають закриту форму, а готуються з м’ясними,
картопляними, гарбузовим та іншими начинками.
Часто на північнокавказькому столі присутній овечий сир, багато зелені і
свіжих овочів – вони подаються як гарнір або використовуються в салатах.
Самим поширеним десертом в даному регіоні є урбеч, який виготовляють із
льняного насіння, меду і вершкового масла. Ззовні він трохи схожий на
шоколад і володіє прекрасними оздоровлюючими властивостями.
Азербайджанська і чеченська кухні віддають перевагу баранині і птиці
(використання свинини заборонено ісламською традицією), ногайці переважно
їдять конину. Популярні на Кавказі також молочні, борошняні та круп'яні
страви.
Величезну кількість страв тут готують з сирів! Гострі, солоні сири
(кобійський, тушинський, грузинський) і прісні (сулугуні, імеретинський)
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виготовляють у Грузії. Безліччю тонких відтінків смаку відрізняються
вірменські сири (білий, бурдючний, різні види плетених і цвілевих),
осетинський і адигейський сир, карачаєвський сир-бишлак і багато інших.
Багато страв готують з овочів, які використовують у сирому, вареному,
сушеному, квашеному й маринованому вигляді, додають в супи та другі страви.
Те ж можна сказати і про фрукти. Адже тут, під ласкавим сонцем, їх росте
безліч: виноград, лимони, мандарини, гранати, інжир, абрикоси, персики,
сливи...
Страви кавказької кухні, представлені в Грузії, зовсім інші. Її рецепти
формувалися під впливом Туреччини та Ірану, Росії. Крім цього в ній є
відчутний вплив країн Чорного моря - все це робить мистецтво приготування
їжі в Грузії специфічним і унікальним.
Його відмінні риси такі:
- часте використання таких інгредієнтів, як сир та овочі;
- дивовижні і смачні змішування спецій у вигляді гострих, пряних і кислих
смаків;
- велика кількість молочних продуктів у стравах.
Прянощі в Грузії обов’язкові для будь-якої страви: вони надають
унікальний аромат і настільки неповторний смак, що забути його неможливо.
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використовується в приготуванні багатьох соусів, таких як ткемалі, сацебелі
або сациві [8].
Свіжі овочі і велика кількість зелені можуть піддаватися обробці, а також
подаватися свіжими. Обробка відбувається на вогні: там їх обсмажують,
тушкують, обварюють або запікають. Найчастіше в рецептах присутні квасоля,
баклажани, помідори і перець, а також крес-салат або кінза.
Основні страви кавказької кухні завжди містять м’ясо – баранину,
яловичину, свинину або птицю. Серед них найбільш поширені чанахи, хінкалі,
купати, а також толма і курча тютюну, які щедро сиплються традиційної
сумішшю прянощів - хмелі-сунелі.
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Перші страви в Грузії напрочуд різноманітні і мають чудовий смак, проте і
другі не поступаються їм за ароматністю – насолодитися ними можна,
спробувавши харчо або шечаманди, чихиртму і бозартму.
Страви вірменського народу налічують безліч століть, при цьому до
теперішнього часу практично не змінилися. Всі традиційні наїдки і зараз
готуються за допомогою особливих технологій, що дозволяють зберегти
дивовижні властивості і смак їжі. Крім того, величезне значення має і посуд, в
якому готуються продукти. Так, наприклад, путук, тапак або кчуч отримали
назву завдяки посуду, створеному з глини.
Традиційно окремі компоненти кавказької кухні в Вірменії ретельно
обробляються, і тільки після цього з’єднуються в одне блюдо. Часто процес
його створення змушує витратити чимало часу і зусиль, однак пікантність і
неповторність смакових характеристик, одержуваних у результаті, безсумнівно
того варті.
У харчовому мистецтві Вірменії використовується більше 3 сотень різних
приправ, трав і квітів, які не тільки доповнюють продукти, але і виступають в
якості кулінарної основи. Досить часто народностями використовується перець
чілі, шпинат, спаржа, а також кабачки і щавель.
Як і в інших регіонах Кавказу, у Вірменії для перших страв
використовують м’ясо, причому свинина використовується дуже рідко.
Найбільш відомі хоровац, хашлама, бастурма і чалагач, а в якості десертів
подаються сушені або свіжі фрукти. Не менш відомі і борошняні вироби –
наприклад, вірменський лаваш поширений у всьому світі.
Кавказьку кухню неможливо уявити і без азербайджанських продуктів. Це
надбання страв склалося в глибоку давнину під впливом близькосхідних та
середньоазіатських країн, в результаті чого вони стали самобутніми і
різноманітними.
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Кухня азербайджану - це м’ясна, овочева і рибна їжа, доповнена
різноманітними приправами і зеленню. Якщо стоїть питання, що приготувати з
найвідоміших шедеврів Азербайджану, можна звернути увагу на плов, кутаб,
люля-кебаб, а також овдух, хамраши і долму.
При цьому культура харчування цієї країни також своєрідна: будь-яке
застілля починається чаюванням з цукром, горіхами, сухофруктами і медом,
потім подають ситний суп, і тільки після цього - основні гарячі страви. Трапеза
закінчується халвою, пахлавою і національним печивом під назвою шакерчурек [1].
Що вдієш, але більшість з нас досі мислить стереотипами, і мабуть
першою асоціацією з Вірменією на жаль, буде коньяк «Арарат». Проте, після
відвідання однієї з найстародавніших країн світу вам відкриється розмаїття
чудотворних пам’яток давніх часів і неймовірна природа недоторканної краси.
Отже, з вищевикладеного матеріалу видно, що Кавказька кухня включає
гастрономічні особливості великої кількості регіонів. Вона своєрідна і
неповторна. І не зважаючи на те, що пріоритетом виступають страви із м’яса, в
поєднанні із іншими продуктами вона є поживною і навіть корисною.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ЧЕБУРЕКУ
ОСНОВНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРИЙОМИ ВИГОТОВЛЕННЯ
Стаття розкриває питання національної страви кримськотатарського
народу, яка пройшла тривалий період становлення,

як культурного, так і

технологічного. Від легендарної страви воїнів, національної страви, до фастфуду, у різних країнах Європи. Так змінювалась і її рецептура та технологія
виготовлення. Від простого прісного тіста і начинки з м’яса, до виробу із
заварного тіста з начинками різного роду. Також технологія тіста, постійно
вдосконалюється, для покращення хрускоту, збільшення кількості бульбашок,
до нього почали добавляти такі інгредієнти, як горілка, мінеральна вода та
інші.
Ключові слова: чебурек, кухня Кавказу, кримськотатарська кухня, фаст-фуд,
фарш, спеції, тверді чебуреки, м’які чебуреки, янтик.
Кримські татари - унікальний народ, який зумів зберегти ідентичність,
століттями дотримуючись одних традицій. Незмінною ознакою народності
татар на півострові завжди була їх колоритна кухня.
У кримськотатарській кухні основні страви готують з баранини або
яловичини; випічка з прянощами, зеленню та овочами. Найпопулярніші:
чебурек, янтик, самса і хачапурі.
Публікуючи історії про вуличну їжу, французька газета «Ліберасьйон»
написала і про наш чебурек, позначений як tcebourek і описаний у вигляді
плоского пончика у формі напівмісяця, котрий наповнено соковитим фаршем з
яловичини чи баранини. Кореспондент «Ліберасьйон» називає також tcebourek і
«татарською закускою» і «радянським пончиком» та наполегливо рекомендує
споживати його «розпеченим». На думку французького кореспондента, чебурек
для нас – це ніби ностальгія, за минулою епохою. Саме тому розгляд цією теми
є досі актуальним.
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Метою нашої статті є огляд історичної спадщини кримськотатарської
кухні, як основи створення страви (чебуреку), та дослідження зміни його
рецептур у сучасному світі.
Яка ж його справжня історія? Істинне походження чебурека і досі
невідоме. Наукових відомостей немає, лише легенди.
Одна з них про те, що чебуреки вигадали монголо-татари, воїни
Чингісхана. Під час тривалих переходів їм була потрібна смачна, гаряча і
поживна їжа. І тоді, круглий, випуклий щит характерної форми перевертався і
ставився на вогнище. У ньому розтоплювали тваринний жир, у який кидали
м'ясо, що було загорнуте у круглі тонкі млинці з прісного тіста. Пізніше його
вдосконалювали, тваринний жир замінювали на рослинні олії, а щити –
спеціальним посудом. Так і було створено сучасний чебурек. На користь цієї
легенди свідчить і ареал розповсюдження даної страви, приблизно він
відповідає монголо-татарським завоюванням. Навіть на Тибеті є страва
шабхалей. Зовні вона зовсім не відрізняється від чебурека, але в якості начинки
використовуються місцеві продукти.
З іншого боку, чебурек настільки демократичний, що за право його
виробництва суперечки не ведуться. Однак у кожній країні є свої певні
особливості його приготування. На Кавказі у фарш додають більше спецій, в
Болгарії великою популярністю користуються міні чебуреки. Десь їх запивають
чаєм, десь айраном, а на півночі надають перевагу горілці [1].
Чебурек є одним із головних національних страв кримських татар та інших
кримських народів (караїмів, кримчаків, кримських греків).
Для України базовою школою чебуреків, зрозуміло ж, є кримськотатарська. Це перш за все баранячий фарш, не перевантажений спеціями, тонке
тісто і смаження у великій кількості олії.
Саме ж слово чебурек – кримськотатарське і означає «пиріжок з м’ясом».
Існує ще «вівчарський варіант» - янтик. М’яса і борошна у кримських
вівчарів було вдосталь, проте існувала проблема з рослинною олією, котру
важку було знайти далеко від крупних поселень. Тому було винайдено
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полегшений варіант – той самий чебурек смажили на сухій поверхні (сковороді
або камені), який уже після приготування змащували невеликою кількістю
тваринного жиру або масла.
До того ж чебурек - це не основна страва. Чебуреки з гарячим чаєм
подають гостям одразу, до того ж перевагою є те, що готуються вони досить
швидко. Таким чином хазяї демонструють свою повагу до гостей і достаток.
Після окупації Росією Криму багато майстрів переїхали до Києва.
В наш час класичний ряд чебуреків доповнився виробами з сиром, а також
купажем сиру і м’яса.
Що стосується споживання цих виробів, то по-перше – це школи
чебуреків. Їх, як політичні напрямки, ділять на «праві» і «ліві», по-друге на
«тверді» і «м’які».
Тверді чебуреки – зазвичай подають на великій тарілці, ставлять на стіл
накритий білою скатертиною, неодмінно подають прибори, хоча за традицією
чебуреки слід їсти руками. І їдять його головним чином поважні люди. В цьому
є певні хитрощі, так як твердий чебурек не зігнеш для зручності, щоб
коштувати його «на бігу», він може зламатись і замастити соком. До того ж під
такий чебурек практично не споживають спиртні напої – не гарно, він потребує
багато уваги і поваги. Якщо і починають вживати алкоголь, то під легкі закуски
пізніше.
М’який чебурек – навпаки, максимально близький до народу. Більш
поширений у північних краях. Він легко гнеться, сік просочує і тісто і начинку.
Чітких меж немає. Такі чебуреки часто подають в самих простих закладах, але
все ж вони користуються популярність уже багато років. Під такі чебуреки
часто випивають. Такі чебуреки дуже жирні.
Однак між цими крайнощами лежить безліч варіацій. Кожен майстер готує
по своєму. Відмінною є також ступінь розкатки тіста, складу фаршу і спецій. Зі
спеціями потрібно бути дуже обережним. «Головне - не перетравити», - це
основна заповідь кримськотатарської кухні. Тут мається на увазі,

що не

потрібно використовувати занадто багато спецій. Натуральний смак продуктів
повинен залишатись домінуючим у страві, а спеції лише відтіняти його [3].
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Спочатку для чебуреків використовували саме просте прісне тісто з трьох
інгредієнтів - солі, води і борошна. З тих пір багато чого змінилося, сьогодні
тісто замішують на молоці, кефірі, мінеральній воді, заварюють окропом,
додають у нього і яйця. І кожна господиня вважає свій метод приготування
тіста найкращим.
Прісне тісто замішують на кефірі, кислому молоці, сметані. Як розпушувач
використовують харчову соду або вуглекислий амоній. Краще використовувати
амоній, так як сода злегка забарвлює вироби в жовтий колір і надає їм
специфічний присмак. Якщо тісто замішують на сметані чи кефірі, то молочна
кислота, що в них міститься, взаємодіє з содою і відразу ж починається
виділення вуглекислого газу, яке збільшується під час випікання. Так як за
рецептурою молочнокислі продукти не передбачено, то в тісто обов'язково
додають харчові кислоти (лимонну чи оцтову). На відміну від інших видів тіста
в рецептурі здобного прісного тіста передбачена рідина і менша кількість цукру
і жиру. Рідина сприяє утворенню клейковини, яка надає тісту в’язкості, тому
якість напівфабрикату значною мірою буде залежати від розпушувачів.
Інший рецепт, із заварним тістом. Це тісто кардинально відрізняється
способом приготування: борошно з рідиною заварюється на повільному вогні.
За рахунок цього тісто стає дуже пластичним і придатним для тонкого
«розкочування». Заварне тісто може скласти основу як солодких, так і
несолодких страв, найпопулярніше з яких – чебуреки і заварні тістечка
«Еклери».
Заварне тісто
приготування.

При

- вид тіста, який отримав свою назву від способу
приготуванні

заварного

тіста борошно з'єднується

з киплячою водою, сіллю і жиром і вариться або запарюється. Заварена маса
змішується з великою кількістю яєць.
Заварне тісто готується без цукру, має прісний смак і різноманітне
застосування.

Таке

тісто

готується

без

будь-яких

розпушувачів.

Особливістю заварного тіста з пшеничного борошна є наявність великих
пустот всередині виробів, які заповнюються кремом або іншою начинкою.
178

Вважається, що заварне тісто придумав в 1540 році Понтареллі, кухар Катерини
Медичі і лукаво назвав свій твір паштет в Panterelli. З роками первісний рецепт
видозмінювався, а з ним і назва: тісто стало іменуватися паштет Popelini,
пізніше - паштет Popelin. Зазвичай "попеленам" надавали форму жіночих
грудей - так, принаймні, здавалося палким італійцям. Приблизно в 1760 році
французький кондитер Жан Авіс створив булочки "шу".
В нашій країні, зазвичай, чебурек споживають без допомоги столового
приладдя, а сам виріб почали навіть відносити до фаст-фуду. Під час
споживання рекомендується тримати чебурек руками прямовисно до підлоги.
Процес поїдання починати з верхнього кінця, бо часто через технологічні
особливості в середині чебурека міститься забагато олії, яка може витекти
назовні і забруднити руки та одяг, якщо надкусити чебурек із прямого чи
дугоподібного боку [4].
У перекладі з англійської фаст-фуд - їжа швидкого приготування.
Така назва підходить будь-якій страві, на яку витрачається мінімум часу.
Зазвичай це страви, приготовані з висококалорійних продуктів простим і
швидким способом: смажаться на сковороді або у фритюрі. Через це навіть
дієтична куряча грудка перетворюється в «чудовисько з холестерину». Фастфуд - шкідлива їжа, але, незважаючи на це, їй віддає перевагу молодь і люблять
діти.
Під визначення «фаст-фуд» потрапляють: піца, гамбургери і чізбургери,
смажена картопля, шаурма, чебуреки, локшина і пюре швидкого приготування,
снеки (чіпси і сухарики і т. д.)
Головний принцип фаст-фуду - швидкість як приготування, так і
поїдання. Чи може бути користь від такої їжі?
Так, 90% американських дітей, які регулярно вживають фаст-фуд,
страждають ожирінням. Їжа з таких закладів – «холестеринова бомба», що
призводить до розвитку хвороб шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної
системи.
Шкідливість фаст-фуду:
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1. Для приготування таких страв використовують велику кількість
емульсії з модифікованих тваринних і рослинних жирів - маргарину. Штучні
ізомерні жирні кислоти подовжують термін зберігання страв, приготованих з їх
використанням. Ці трансжири викликають розлад нервової системи і формують
харчову залежність від фаст-фуду. Шлунок починає вказувати людині.
2. Реклама твердить про натуральність продуктів, використовуваних у
фаст-фуді, але це не зменшує величезну кількість жирів, консервантів у таких
стравах і не компенсує відсутність корисних мікроелементів, вітамінів.
3. У їжі швидкого приготування багато солі і харчових стимуляторів,
створених хімічним способом. Це необхідно для стимуляції смакових
рецепторів споживача, інакше така їжа буде здаватись позбавленою смаку.
Спробуйте фаст-фуд холодним. Це неприємний шмат неїстівної гумової суміші.
Ці страви потрібно їсти гарячими, поки діють хімічні добавки.
4. Мінус фаст-фуду в культурі його споживання. Споживаючи їжу на бігу,
людина ризикує з'їсти більше, ніж потрібно, і при цьому все одно відчує голод.
Дієтологи рекомендують їсти не поспішаючи, смакуючи кожен шматочок, тоді
насичення

відбудеться

швидше

і

при

меншій

кількості

з'їденого.

5. Чи помічали, що до фаст-фуду завжди пропонують крижану газовану
воду - колу, фанту? Кислоти цих напоїв сприяють шлунку в перетравленні
булочки з котлетою, інакше він просто не впорається з такою їжею. Але
розщеплення продуктів відбувається в повному обсязі, тому що під дією
крижаних напоїв шлунок стискається і проштовхує напівперетравлену їжу в
кишківник. Людина знову голодна і знову перебуває в пошуках, що з'їсти. Ось і
секрет 30-мільярдного обороту в рік закладів швидкого харчування.
Користь фаст-фуду. Дехто вказує на швидкість приготування і
споживання, що з урахуванням сучасного темпу життя дозволяє економити час.
З іншого боку, людина не робот, щоб все робити швидко, не отримуючи від
процесу задоволення. Потрібно, щоб їжа приносила радість, піднімала настрій.
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Хтось вкаже на відносно низьку вартість таких страв. Якщо врахувати
витрати на ліки, щоб вилікуватися від усього, що принесе фаст-фуд в красивій
обгортці гамбургера або шаурми, то це також нівелюється.
Так в чому ж користь? Ось кілька рекомендацій, які допоможуть
зменшити шкоду фаст-фуду та навіть перетворити його в корисний продукт:
1. Постарайтеся цю їжу приймати не частіше 1-2 разів на тиждень. Якщо
вже виробилася залежність, то намагайтеся потроху зменшувати кількість
з'їденого у такий спосіб.
2. Уникайте великої кількості смаженої їжі. Замовте картоплю і салат або
гамбургер з салатом, але ніяк не все разом. Велика кількість вуглеводів осядуть
некрасивими складками в районі талії.
3. Не їжте фаст-фуд, коли відчуваєте звірячий голод. Якщо не можете
виділити час на нормальний обід, візьміть з собою 100-200 г горішків або
сухофруктів. Ці продукти поживні, добре насичують і швидко засвоюються
організмом.
4.

Відмовтеся

від

червоного

м'яса.

У

мережах

таких

закладів використовуються ГМО-продукти.
5. Вибирайте цільнозернову булочку для гамбургера. Попросіть покласти
побільше салату.
6. Намагайтеся уникати смакових добавок: відмовтеся від майонезу і
кетчупу.
7. Якщо дитина просить шкідливий хот-дог або чізбургер, купіть
необхідні інгредієнти і приготуйте самостійно. Це буде поживно, корисно і
безпечно.
8. Відмовтеся від їжі такого формату в літню спеку. Не купуйте ці страви
у неперевірених продавців [6].
Отже, аналізуючи вищевикладене, слід відмітити, що чебурек - це цікава
національна страва, що створена історично, про її походження ходять легенди.
Подача цієї страви, також різноманітна, і залежить як

від технології

виготовлення так і від країни, в якій її споживають. Від культури пригощання
поважних гостей – до страви, яка входить у перелік фаст-фудів.
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Наконечний В.В.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ІСПАНСЬКОЇ КУХНІ
Іспанці мають давні кулінарні традиції, які обумовленні різноманіттям
ландшафтних і кліматичних умов , багатовіковою історією і впливом
численних культур і народів . Саме розташування країни, її клімат, а також
великі завойовницькі подвиги сприяли проникненню в іспанську культуру інших
нот і правил. Мусульмани і християни, буддисти, послідовники іудаїзму і
індуїзму

–

кожне

релігійне

спрямування,

а

також

різноманітність

національного складу країни вплинули на гастрономію. Проте в різних регіонах
Іспанії їжу готують по-різному, популярні в різних провінціях і областях
різноманітні продукти і спеції. Однак є кулінарні традиції, які роблять кухню
Іспанії відомою. А її відмінність від інших кухонь світу приваблює туристів, які
із задоволенням відправляються в гастрономічні тури, щоб спробувати нові
страви, познайомитися з новими смаками.
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Ключові слова: іспанська кухня, особливості, смак, іспанські страви,
продукти.
Якщо озирнутись на історію іспанського народу, необхідно вести мову
про кухню щоденну і кухню святкову. Історично була їжа, яку вживали прості
селяни, і їжа, яку готували багатим людям.
Майже 40 років тому основною їжею простого народу на більшій частині
іспанської території була квасоля, різновид бобових. Найпоширеніша страва печеня з квасолі і шматочків м'яса свинини -

у різних регіонах країни

називалася по різному. Залежно від того, скільки грошей було на цей час у
родини, готувалися різні ковбаси. На Середземноморському узбережжі — усім
відома паейя. Раніше селяни готували рис з тим, що мали в домі. У центральній
частині з овочами. Рибалки - з рибою, яку самі ловили. Зараз існують
супермаркети холодильники, морозильники. І які завгодно інгредієнти.
Іспанська кухня протягом сторіч перетерплювала зміни. На неї впливали
римляни й маври, пізніше — Новий Світ. Саме з Америки вона сприйняла деякі
найважливіші види овочів або пряностей, зокрема, помідори, солодкий перець,
гострий перець чилі й насамперед — картоплю. Істотні зміни з'явилися навіть і
після Другої світової війни, коли багато районів Іспанії стали улюбленим
місцем відпустки німецьких туристів. У деяких центрах туризму згодом стали
подавати страви, які являли собою посередню комбінацію вітчизняної й
німецької кухні.
Іспанська їжа часто визнається однією з кращих кухонь світу, а деякі
традиційні іспанські страви і рецепти датуються сотнями років. Їжа стала такою
ж невід’ємною частиною Іспанії, як і її багата і бурхлива історія. Кожен регіон
Іспанії – колись колекція численних, унікальних королівств – може
похвалитися своїми унікальними кухнями і смаками. Споконвічна іспанська
кухня в сутності по-селянськи проста. Її основою є цибуля , часник , солодкий
перець і зелень. Пряності застосовуються помірковано, зате шафран - рясно. До
найпопулярнішим ставляться страви «в одному горщику» (одна страва на
перше й друге), тобто їжа селянського походження, що одночасно свідчить, що
населення було відносно бідним.
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Іспанська

кухня

являє

собою

поєднання

17

розгалужень,

тобто

17 регіональних кухонь, де кожна з них має свої особливості. Тому поняття
«національної кухні» тут не використовується . Завдяки сухому клімату та
великій кількості річок мешканці регіонів вирощують багато овочів. А от
основним продуктом в іспанських кулінарів залишається риба .

Іспанці

вважають, що іспанську кухню з італійською поєднує використання для
приготування страв маслинової олії, а з німецькою - наявність у меню страв зі
свинини. В іспанській кухні дуже мало молочних продуктів. Особливістю
іспанських кухарів є те, що вони готують страви лише на маслиновій олії :
соняшникова олія для приготування їжі не використовується взагалі .
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 . Візитною карткою високогірної
Кастилії є печене теляче та ягняче м'ясо, а також сушена шинка, найвідоміша –
серрано і пряні свинячі ковбаски чорісос. У Каталонії харчуються рибою, котру
найчастіше готують із овочами (свіжими, вареними чим ринованими), у Галіції
подається сарсуела де марікос – 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» і 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 – суп із яловичини з шинкою,
ковбасою, кнедликами, петрушкою та часником, а також густа олла подріда
основу якої складають: баранина, теляче стегно, телячі хвости, шинка, копчена
ковбаса, горох і овочі. Після приготування, м'ясо, порізане на маленькі
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шматочки, подається в супі, приправленому часником і прянощами. 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. Кожну регіональну кухню в Іспанії варто спробувати, і багато
кращих іспанських ресторанів відомі по різних регіонах, з яких вони походять.
У головних іспанських містах ви можете знайти баскські, галісійські,
Астурійський і Валенсійський (паелья) ресторани, щоб назвати лише деякі з
відомих регіонів для місцевих страв.
У барах ви швидко знайдете звичайний кращий іспанський тапас по всій
країні, наприклад, оливки, сир Манчі, тостадас з помідорами (тертий або
подряпаний помідор на іспанському хлібі), пінксос (баскський стиль, мінісендвічі) або тарілку Іспанська брава (смажена картопля з гострим томатним
соусом). Хоча іспанський тапас сам по собі є кулінарним дослідженням, ось ще
декілька кращих іспанських страв, які ви повинні спробувати.
Іспанську тарілку крокетів ви можете знайти майже в будь-якому ресторані
або барі, кожен з яких виготовлений за власним, іноді секретним рецептом
закладу, поєднуючи такі інгредієнти, як хамон (в’ялена шинка) або бакалау
(риба з атлантичної тріски) з соусом бешамель, який потім панірованнийй і
смажений. Крокети з вершкового сиру (кесо) володіють м’яким смаком або
спробуйте крокети з місцевої солодкої пряної чорної ковбаси (Морцилло) або
іспанського блакитного сиру (кесо де кабралес) для унікальних іспанських
ароматів.
Іспанський омлет – ще одна улюблена іспанська їжа, і у кожного є думка,
як її приготувати. Це відмінний стартер (або їжа) для сніданку, обіду і вечері, і,
без сумніву, ви зустрінете багато іспанських картопляних омлетів під час
вашого перебування в Іспанії. Як і крокети, ви можете знайти їх практично в
будь-якому барі і з різним ступенем якості та смаку. Кращі з них виходять з
повільного приготування карамелізованої цибулі і картоплі в оливковій олії, які
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після додавання яйця перетворюються в м’яку солодку серединку і готуються в
густому омлеті, майже як пиріг. Смачна іспанська закуска, яку ви побачите
навколо, – це шматочок омлету, затиснутий між хлібом, щоб зробити бокадільо
(бутерброд).
Цей пікантний, охолоджений томатний суп – госпачо, зайняв місце в
супермаркетах і меню по всьому світу, але мало хто порівнює з освіжаючим
іспанським гаспачо, приготованим з іспанських томатів з повним смаком.
Зазвичай його їдять в якості закуски, а іноді п’ють прямо з миски або склянки.
Цей густий суп готують з суміші цілої купи свіжих помідорів, зеленого перцю,
огірків, часнику, цибулі, оцту і трав. Це ідеальна іспанська їжа для літа, а також
низькокалорійне і корисне блюдо. Сальморехо – це аналог Андалузії версії, що
поєднує в собі пюре з хліба, помідорів, часнику і оцту, який також подається
холодним, а іноді його додають з шматочками шинки або яєць зверху.
Пістія – іспанський рататуй. Це вегетаріанська одна з краших іспанських
страв, призначена для будь-якого віку. її їдять в Іспанії в якості тапи, закуски,
гарніру до м’яса або навіть як смажене яйце зверху або чорізо. Це іспанський
рататуй з помідорів, перцю, цукіні, цибулі, часнику і, звичайно ж, оливкового
масла. Смачна конкуренція інтенсивних смажених ароматів робить цей
смачний рецепт ідеальним навіть для будинку. Ви можете знайти його в
ресторанах по всій Іспанії, і особливо в містах через рівнини Ла-Манча, на
південь від Мадрида.
Хамон повсюдно поширений в Іспанії, він вирізаний з тонко вилікуваних
свинячих ніжок, які ви побачите в більшості барів і ресторанів. Хамон – це
серйозний бізнес і мистецтво в Іспанії, де існує безліч факторів, що визначають
якість, таких як корм для свиней, тип свині і процес затвердіння. Хамон Іберіко
де Беллот – це найкраще, де іспанські свині знаходяться на вільному вигулі та
харчуються жолудями; інші типи включають Іберіко (з кукурудзою) або шинку
Серрано, які зазвичай дешевше.
Інший іспанський фаворит – чоризо, сиров’ялена ковбаса з солодким і
пряним смаком, відрізняється червоними відтінками копченого перцю. Ви
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також побачите, що сальчічон з більш м’яким смаком подається на стравах з
змішаних ковбас . Іспанці велику частину свого часу проводять поза домом, в
зв'язку з чим вони їдять в ресторанах та кав'ярнях. Поширений звичай снідати в
барах. Такий бар поєднує в собі функції кав'ярні, бару і ресторану, де в
залежності від часу дня подаються відповідні страви. До дванадцятої години
подаються сніданки, як правило, солодкі. З дванадцятої кухня подає гарячі
страви. Від шістнадцятої кухня закрита до самого вечора, коли починають
подавати вечерю.
Із всіх середземноморських країн в Іспанії, як ніде, надають найбільшого
значення готуванню вечері. Карта меню в ресторанах пропонує всього кілька
страв на обід, зате на вечерю можна вибирати з незліченної безлічі основних
страв і закусок. На обід іспанці не витрачають багато часу, але за вечерею ніхто
не поспішає. В Іспанії нерідко сідають вечеряти тільки близько 22 годин
вечора. На десерт, крім сезонних фруктів и морозива, клієнтам подають пудинг
і випічку. Перерва між скромним обідом і вечерею занадто тривала, тому на
схилі дня подаються різноманітні закуски «на один зуб», - тапас. Це можуть
бути традиційні оливки, тонкі скибочки шинки або морські рачки, засмажені
в клярі Тапас запивають червоним вином або хересом (іспанське десертне
вино), що і в себе на батьківщині коштує набагато дорожче. Тапас, називані
також пінчос, не тотожні закускам, які подаються на початку вечері. Вони
звичайно подаються за французьким зразком як проміжні страви: мариновані
овочі, анчоуси, сардини, часникова ковбаса, молюски, тунець або салат з
тунцем, коктейль із крабів, диня. У центральній частині Іспанії буває холодно,
подекуди трапляється справжня зима і там взагалі не буває дощів. Основні
продукти харчування тут свинина і різноманітні бобові культури. Традиційною
стравою мешканців центральної частини Іспанії є ягня або молочне порося,
засмажене у величезній печі.
У Піренейській зоні славиться соус чилі «чиліндрон» - соус з томатів,
перцю і цибулі. Арагон пропонує нам нескінченну розмаїтість страв з цим
чудовим соусом. З ним готують, наприклад, курку , куріпку або баранину
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Також чудова шинка з Теруеля. Розмаїтість і багатство два влучні визначення
для простої, багатої і натуральної їжі в Ла Ріоху і Наваррі, гурмани цінують
соуси і гарніри з овочів. Для фруктів і зелені тутешні родючі долини просто
рай, а вирощені тут спаржа, перець, огірки, часник, а також персики і груші
користуються заслуженою славою завдяки своїй якості.
Висновок : Іспанська кухня дуже різноманітна та багатогранна , адже в
свого регіону є свої «національні» страви та свої особливості приготування . В
іспанській кухні дуже мало молочних продуктів. Незалежно від регіону, їжу
готують на оливковій олії. Вершкове масло для приготування їжі не
використовується. Це є іспанською особливістю. Іншими загальними ознаками
іспанської кухні є вживання яєчних десертів та винятково білого пшеничного
хліба.
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УДК 641.55(44)(045)
Недонос Ю.М.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КУЛІНАРНЕ МИСТЕЦТВО ФРАНЦІЇ
Французька кухня тісно пов'язана з культурою народу, вважається колискою
кулінарного

мистецтва

та

раєм

для

кухарів.

Її

всесвітня

слава

відображається навіть у тому, що майже кожен француз, незалежно від
освіти чи соціального статусу, може з легкістю дискутувати на кулінарну
тематику. Для середньостатистичного француза кухня – невід'ємний елемент
повсякденного життя, не випадково саме французи винайшли мистецтво
«savoir-vivre» (правила хорошого тону). Також безліч термінів французької
кухні вкорінились до багатьох мов і вживаються на кухнях всього світу. Дана
стаття розкриває історію становлення кулінарного мистецтва у Франції,
описує основні дві гілки: регіональну (народну) та вишукану (аристократичну).
Ключові

слова:

Франція,

кулінарне

мистецтво,

французька

кухня,

приготування, страви, La Haute Cuisine (кухня для гурманів), La Nouvelle
Cuisine (нова французька кухня), La Cuisine Bourgeoise (кухня буржуазії), La
Cuisine Rеgionale ( регіональна кухня), La Cuisine Improvis (саморобна,
імпровізаційна кухня).
Франція - трансконтинентальна держава, що включає основну територію в
Західній Європі і ряд заморських регіонів. Це найбільш відвідувана країна в
світі (за кількістю приїжджаючих іноземців); Париж - найбільше туристичне
місто; Ейфелева вежа - сама відвідувана і популярна в світі пам'ятка, а це
означає, що Франція - безперечний чемпіон світового туризму.
Останні п'ятсот років Франція є однією з провідних країн світу з сильними
культурними, економічними, військовими та політичними впливами на Європу
та увесь світ. Впродовж XVII-XVIII століть країна колонізувала великі
території

у Північній

Америці та Південно-Східній

Азії,

протягом

двох

наступних століть стала другою найбільшою імперією у світі, завоювавши
значні частини Північної, Західної та Центральної Африки, Південно - Східної
Азії, а також багато Карибських і Тихоокеанських островів [1].
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Традиційна кухня Франції, умовно розділена на дві основні гілки регіональну народну і вишукану аристократичну. До регіональної кухні
відносяться страви, які протягом століть готували жителі різних історичних
областей країни. Аристократична французька кухня сформувалася при дворі
Бурбонів, коли Париж став законодавцем світової моди. Її неповторні страви
відрізнялися різноманітністю і вишуканістю [2].
Французька кухня тісно пов'язана з культурою народу. Вона вважається
колискою кулінарного мистецтва та раєм для кухарів. Всесвітня слава
відображається навіть у тому, що майже кожен француз, незалежно від освіти
чи соціального статусу, може з легкістю дискутувати на кулінарну тематику.
Для

середньостатистичного

француза

кухня

–

невід'ємний

елемент

повсякденного життя, не випадково саме французи винайшли мистецтво
«savoir-vivre» (правила хорошого тону). Також безліч термінів французької
кухні вкорінились до багатьох мов і вживаються на кухнях всього світу.
Саме тому дослідження особливостей французької кухні є актуальним
питанням у сучасному кулінарному мистецтві.
Подібно до інших традиційних кухонь, французька, відома своїми
делікатесами. Натомість, існують також делікатеси, спробувати які потрібно
відважитися (наприклад, французька ковбаса з тельбухів). Але все ж найбільш
популярним і важливим елементом французької кухні є, без сумніву, багет.
На його популярність впливає відношення французів до випічки, оскільки
вона є невід'ємною частиною практично кожної страви [3].
Регіональна французька кухня південних провінцій (Гасконь, Лангедок,
Прованс,

країна

Басків),

відрізняється

гостротою,

використанням

у

приготуванні страв вин і спецій, і особливо, часнику і цибулі. Має свої
характерні риси ельзаська кухня, що успадкувала вподобання етнічних
германців і характеризується значним споживанням свинини і капусти. Жителі
прибережних районів воліють використовувати у своїй кухні морепродукти:
рибу, крабів, омарів, лангустів, креветок та інших продуктів [4].
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Моріс Едмон Селлан (1872-1956), видатний французький гастроном і автор
32-х томної «Гастрономічної Франції», виділяє п’ять типів французької кухні:
La Haute Cuisine (кухня для гурманів), La Nouvelle Cuisine (нова французька
кухня), La Cuisine Bourgeoise (кухня буржуазії), La Cuisine Rеgionale
(регіональна кухня), La Cuisine Improvis (саморобна, імпровізаційна кухня).
La Haute Cuisine (кухня для гурманів, висока кухня) є областю
застосування сил найбільш видатних фахівців в кулінарії. В даний час цей
термін відноситься до власників і шеф-кухарям ресторанів так званої
мішленовської категорії, таким, як Гай Савой (1953 р н.) - власник 6 ресторанів,
в тому числі одного у США, і Ален Дюкасс (1956 р.н. .), власник 26 ресторанів
високої кухні в усьому світі, частина яких отримала престижні три зірки від
Мішлену. Висока кухня - класична, заснована на традиційних французьких
стравах з великою кількістю соусів, традиційно приготованих овочах,
смаженому м'ясі і борошняних виробах.
La

Nouvelle

Cuisine

(нова

французька

кухня)

стала

сучасною

інтерпретацією високої кухні в 80-і роки минулого століття. Відомі шеф-кухарі
адаптували класичні французькі страви до сучасних смаків. Для нової кухні
характерна менша кількість масла і важких вершкових соусів. Страви,
приготовані відповідно до канонів цього типу, повинні були радувати п'ять
почуттів, особливо зір. У первісному вигляді цей тип кухні проіснував недовго,
але, звичайно, вплинув на високу кухню: тепер класичні страви більш легкі, ніж
20 років тому. Вартість страв у ресторанах зависока, проте часто можна
скористатися меню з фіксованими цінами. Деякі ресторани спеціалізуються на
сучасній кухні, інші - на рибі і морепродуктах, треті - на регіональній кухні.
Винна карта, як правило, дуже об’ємна, і кращий вибір порадить зробити
сомельє.
La Cuisine Improvisеe - кухня, що орієнтується на селянських традиціях. Її
основні інгредієнти: шинка, ковбаса, тушковане м'ясо і омлет. У цьому типі
кухні приготування їжі просто і нехитре, і обід цілком може складатися тільки з
одної страви.
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La Cuisine Bourgeoise (кухня буржуазії) - тип кухні для представників так
званого середнього класу. Зазвичай страви готують з продуктів конкретного
регіону, але, в той же час, велике значення надають зовнішньому вигляду їжі і
способу подачі страв.
La Cuisine Rеgionale (регіональна кухня) являє собою особливі страви, які є
надбанням окремих регіонів Франції, в тому числі класичні, такі як буйабес рибний суп з Провансу (його нерідко називають марсельською юшкою), півень
у вині з Бургундії і кассуле з Тулузи (Південні Піренеї) [5].
Головною особливістю французької кухні є використання винятково
свіжих продуктів, причому якість й особливість, властиві кожному продукту,
повинні зберігатися і після процесу готування. Незважаючи на відмінність
регіональних

кулінарних

традицій,

характерною

рисою

національної

французької кухні є достатня кількість овочів і коренеплодів: картопля,
стручкова квасоля, різні сорти цибулі, шпинату, капуста різних сортів,
помідори, баклажани, селера, петрушка, салати [6].
Французька народна кухня протягом багатьох століть була дуже
примітивною, а рівень харчування народних мас вкрай низьким. Робітники і
селяни їли суп і чорний хліб, а у свята до них додавалися солонина і сир. Свіже
м'ясо, масло, білий хліб більшість населення не вживало.
«Висока кулінарія» формувалася при дворах королів, в середовищі вищої
аристократії і духовенства. До їх столу подавали білий хліб, безліч сортів м'яса,
риби, дичини, сиру, фруктів, вина [7].
Епоха Відродження, епоха Великих географічних відкриттів привносить
новий струмінь в європейську культуру харчування: світ прянощів, тропічні
фрукти і овочі.
В епоху Відродження з'явилася «буржуазна кухня». За свідченням одного з
письменників XVI в., «Витончений обід поважного буржуа» складався з трьох
частин: «вступу» - (закуски і перші страви), основної частини (страви з м'яса і
риби) і «завершення» (сири і фрукти).
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Кулінарне мистецтво прийшло в країну з Італії, коли Катерину Медічі,
14-річну дівчинку, видали заміж за 14-річного спадкоємця французького
престолу. До Франції Катерина приїхала з цілою армією італійських шефкухарів, які і поділилися своїм кулінарним мистецтвом з французьким
дворянством [8].
У Франції кулінарне мистецтво розквітало в епохи королів - гурманів і
регентів-кондитерів. Істинний розквіт кулінарного мистецтва починається з
Філіпа Орлеанського. За вісім років його регентства політичне й економічне
життя країни прийшло в занепад, а кухня ж досягла вершин мистецтва: сам
Філіп став майстерним кухарем і любив готувати паштети в спеціально
обладнаних кімнатах. Своєї вершини гастрономічна освіта французів досягла за
Людовіка XIV і Людовика XV.
Французька кухня в сучасному вигляді виникла в XVII ст. в епоху
правління Людовика XIV. При королівському дворі було більш 300 кухарів,
зусиллями яких була створена витончена система приготування їжі та
сервіровки столу. Королівське захоплення кулінарією швидко поширилося
серед французької аристократії. Велика кількість сільськогосподарських
культур і вигідне географічне положення Франції, що має виходи до
Атлантичного

океану

і

Середземного

моря,

забезпечили

унікальну

різноманітність натуральних інгредієнтів, необхідних для багатої кухні [7].
Холодні страви і закуски з рибної гастрономії (копчена лососина, чорна
зерниста ікра), морепродукти (омари, лангусти, креветки, гребінці) є
національним символом. Вишуканим делікатесом у Франції вважаються страви,
закуски з устриць, які подають живими, охолодженими, а також після теплової
обробки. При подачі страв з устриць використовуються традиції, що збереглися
ще з часів Людовика XIV [9].
У Франції для приготування страв використовують всі види м'ясних
продуктів - телятину, яловичину, баранину, свинину, птицю, дичину,
застосовуючи при цьому основні способи теплової обробки - варіння,
тушкування, смаження. М'ясні продукти, птиця, дичина служать компонентами
різного роду салатів.
193

Широко використовуються яйця, з яких готують самостійні страви, а
також включають до складу багатьох страв з інших продуктів. Але
національною стравою є омлет. Його готують натуральним, а також з
начинками (фаршами) - ковбасою, шинкою, спаржею, фаршированими
помідорами, зеленим горошком, сиром, грибами.
Приготування домашнього омлету, вважають французи, вимагає особливої
уваги. Для омлетів вибирають важкі сковороди з дуже рівним дном. Деякі
фахівці з Французької академії гастрономів рекомендують в сковороді, яка
використовується для приготування омлетів, більше нічого не готувати; ніколи
не мити цю сковороду: досить ще гарячу сковороду протерти тампоном з
чистого паперу з невеликою кількістю крупної солі і злегка промаслити для
запобігання іржі [7].
Вершиною кулінарного мистецтва Франції є активне використання вина,
коньяку, лікеру в приготуванні різноманітних страв, маринадів, бульйонів. При
цьому вино упарюється наполовину, в результаті чого спирт випаровується, а
решта компонентів вина надають їжі неповторний аромат і вишуканий смак. У
французькій кухні використовуються тільки сухі і напівсухі вина, але іноді
застосовують і солодкі вина типу Фронтіньян, мускат. Коньяк або кальвадос
(яблучна горілка), арманьяк найчастіше служить як добавка до вина або для
підпалу (фламбування) готової їжі, що забезпечує їй не тільки специфічний
аромат і смак, але і незвичайну видовищність [9] .
У порівнянні з іншими країнами Західної Європи французька кулінарія
використовує менше молока і молочних продуктів. Виняток становлять сири,
яких у Франції виробляють до 500 сортів. Серед них такі широко відомі, як
рокфор, грюер, камамбер, Мюнстер, брі та ін. Сири є невід'ємним елементом
французької кухні, їх подають на обід і вечерю на дерев'яній дощечці.
З настанням весни гурмани Франції живуть в очікуванні надходження на
прилавки «весняного Рюстік» - камамберу, який виробляється з самого
цілющого молока, яке отримують в момент переходу корів із зимових стійбищ
на перший нормандський підніжний корм [7].
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Отже, слід зазначити, що в даний час Франція є центром професійної
кулінарної майстерності, куди приїжджають недосвідчені кухарі з усього світу
для набуття знань і навичок у мистецтві приготування їжі.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НЕДОЛІКИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ
ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
У статті досліджено сутність комунікаційної діяльності у туристичній
галузі в Україні та визначено основні її недоліки. Також, розроблено основні
шляхи

розвитку

комунікацій

туристичних

компаній

з

наявними

та

потенційними клієнтами.
Ключові слова: туристична діяльність, комунікаційна стратегія, туристична
компанія, комунікації туристичної компанії, реклама.
У сучасних умовах глобалізації розвиток туристичної сфери досить тісно
зв’язаний процесом просування пропозиції своїх послуг та виходом на нові
ринкові сегменти. Мінливість економічного та соціального середовища,
зростання конкуренції на вітчизняному туристичному ринку досить сильно
ускладнюють розв’язання даної стратегічної задачі. Головним чином, це
пов’язано з тим, що туристична сфера здійснює позитивний вплив на розвиток
відповідної бізнесової діяльності, яка формує процес обслуговування сучасних
туристів (готельний комплекс, транспорт, сфера харчування, торгівля,
соціальна інфраструктура тощо). Туристична сфера є одним з чинників
розвитку інфраструктури як окремого регіону, так і країни загалом, основою
розвитку національної ідентичності та просування національної культури.
Потрібно підкреслити, що особливістю туристичного бізнесу є правильно
побудований взаємозв’язок між туристичною компанією та потенційним
туристом на всіх етапах формування та продажу туристичної послуги. Отже,
потреби туриста є основою формування попиту на туристичні послуги.
Тому розробка стратегії маркетингових комунікацій туристичної компанії
є досить важливим завданням, котре спрямоване на розробку маркетингової
політики,

що

повинна

забезпечувати

взаємозв’язок

між

туристичною

компанією та потенційним туристом на всіх стадіях розробки, створення та
реалізації туристичних послуг.
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Проблемам розвитку системи маркетингових комунікацій у туристичній
сфері присвячені дослідження багатьох науковців. Зокрема можна виділити
дослідження Дж. Бернет, М. Бойко, М. Босовська, Н. Ведмідь, А. Войчак,
Ф. Котлер, А. Мазаракі, С. Мельниченко, Т. Примак, Г. Почепцов, Є. Ромат,
П. Сміт, Т. Ткаченко. Проте дослідження присвячені вирішенню проблем
комунікацій у туризмі є фрагментарними та нерозкритими.
Метою даної статті - є дослідження основних проблем комунікацій у сфері
туризму в Україні та пошук напрямків їхнього розв’язання.
У сучасних умовах туристична діяльність є однією з найбільш
перспективних галузей соціально-економічного розвитку міст, регіонів та
держави загалом.
Сфера туризму охоплює багато галузей економіки (майже 50 суміжних
галузей) і створює додаткові робочі місця. У 2018 році Україну відвідало понад
13,3 млн. іноземних громадян, із них службові, ділові та дипломатичні поїздки
здійснили 33,3 тис. чол., туристичні – 172,8 тис. чол., у приватних справах
приїхало 13,0 млн. чол., з навчальною метою – 2,1 тис. чол., у зв’язку з
працевлаштуванням – 26 осіб, іммігрували – 3,1 тис. чол., культурний та
спортивний обмін здійснили 168 тис. чол. Однак, незважаючи на ці великі
цифри, впродовж останніх 10 років розвиток сфери туризму в Україні
характеризувався більше негативною динамікою, ніж позитивною [4, с. 60].
Ефективна робота туристичних компаній забезпечується рухом інформації,
яка створює систему комунікацій. Кожна туристична компанія використовує
різноманітні засоби просування своїх послуг на ринок.
В цілому, маркетингові комунікації являють собою процес передачі
інформації споживачу про властивості певного товару або послуги з метою
подальшого продажу.
Комунікації туристичної фірми з потенційними споживачами включають в
себе такі складові:
1) аналіз ринку споживачів туристичних послуг;
2) визначення основних складових системи комунікацій;
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3) розрахунок бюджету витрат на проведення маркетингових комунікацій;
4) розробка стратегії маркетингових комунікацій;
5) реалізація створеної стратегії комунікацій;
6) аналіз ефективності проведення маркетингових комунікацій.
Ефективність створеної комунікаційної стратегії туристичної компанії
залежить не тільки від її функціонального змісту, а також від коштів, які було
спрямовані на її реалізацію.
Досліджуючи поточне становище туристичного бізнесу в Україні можна
зробити висновок, що дана галузь народного господарства розвивається
поступово, хоча її становище є досить нестабільним [5, с. 73].
Теперішній стан вітчизняної туристичної галузі надає можливість не лише
оцінити її конкурентне становище на даний момент у міжнародному просторі, а
також виявити проблеми, котрі заважають розвитку туристичного потенціалу
держави загалом.
На сьогодні багато проблем туристичних компаній в Україні пов’язані з
реалізацією саме комунікацій з потенційними споживачами їхніх послуг. У
більшості

випадків

комунікаційна

політика

вітчизняних

туристичних

операторів є досить обмеженою та недосконалою або ж взагалі відсутня. Через
це туристичні компанії втрачають своїх клієнтів та частину прибутку [4, с. 62].
Також через відсутність високоякісних комунікацій страждають і самі
потенційні

споживачі.

В

більшості

випадків

туристи

залишаються

непоінформованими про:
- можливі туристичні подорожі в середині України;
- свої права та отримання додаткових туристичних послуг;
- часто вітчизняним туристам просто не розказують про можливі
екскурсійні подорожі, а проведення повноцінної відпустки в Україні;
- іноземні туристи недоотримають інформацію про історичні пам'ятки та
інші особливі місця, які можна відвідати в Україні [2, с. 206].
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Комунікаційна політика вітчизняних туристичних компаній є недостатньо
розвинутою. Основними проблемами комунікацій у туристичній діяльності в
Україні є:
1) відсутність скоординованої та висококваліфікованої системи заходів з
виведення вітчизняного туристичного продукту на світовий ринок, яка б могла
дати відчутні результати;
2) відсутність достатньо кваліфікованого відповідного персоналу, який був
би здатен розробити ефективну комунікаційну стратегію для туристичної
компанії. В Україні практично відсутня система підготовки менеджерів та
маркетологів у сфері туризму, що ускладнює процес створення комунікаційної
стратегії для більшості компаній [5, с. 62];
3) реклама туристичних компаній в Україні є досить слабкою;
4) реклама вітчизняних туристичних напрямків та особливостей взагалі не
проводиться;
5) туристичні компанії не надають інформацію про перелік своїх послуг,
додаткові безкоштовні послуги та можливості для туристів;
6) не проводиться інформування про особливі місця та можливість їх
відвідання. Наприклад, у жодному місті України не роздаються безкоштовні
буклети-путівники з наявних історико-культурних пам'яток міста та можливості
їхнього відвідування;
8) далеко не в усіх туристичних місцях, навіть для вже наявних туристів,
надаються путівники для подорожі по видатним місцям та культурним
пам'яткам;
7) у туристичних компаніях недостатньо розвинутий персональний
продаж. Тобто співробітник туроператора розповідає про подорожі, якими
цікавиться клієнт і майже не пропонує альтернативні варіанти відпочинку, які
потенційно можуть його зацікавити;
8) на вокзалах відсутня реклама туристичних компаній про туристичні
місця та можливості їх відвідання.
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Отже, комунікаційна діяльність вітчизняних туристичних компаній є
досить обмеженою та неефективною. Тому для більшості українських
туристичних компаній можна порадити розробку стратегії маркетингових
комунікацій з наявними та потенційними клієнтами. Стратегія комунікацій
повинна включати наступні складові:
1) розробка ефективної рекламної компанії. Реклама туристичних компаній
повинна включати рекламу у ЗМІ та друковану рекламу. У рекламі особливу
увагу

слід

приділяти

відпочинку

в

Україні

та

короткостроковому

екскурсійному відвідуванню історично-культурних пам'яток у містах України;
2) роздача друкованих рекламних листівок про послуги та подорожі, які
надаються туристичною компанію та їх вартість;
3) інформування пор свої туристичні послуги за допомогою розсилки
повідомлень через соціальні мережі та електронну пошту;
4) проведення різноманітних акцій та надання знижок на різноманітні
туристичні подорожі;
5) надання постійним клієнтам знижок та безкоштовних послуг;
6) підтримання зав’язків з клієнтами, які вже скористалися послугами
туристичної компанії та інформування їх в майбутньому про можливості
подорожі з використанням індивідуального підходу;
7) проведення опитування серед туристів про задоволеність їх від наданої
послуги, її недоліки та можливі напрямки покращення;
8) розташування інформації щодо туристичних об'єктів та можливості їх
відвідання на вокзалах, аеропортах;
9) більш ретельна співпраця саме з іноземними туристами, яка має бути
спрямована на те, щоб вони повторно відвідували України та заохочували до
цього своїх колег, родичів, друзів.
Реалізація зазначених заходів сприятиме розвитку системи комунікацій
вітчизняних туристичних компаній з потенційними клієнтами. Це стане
основою для розвитку туристичних послуг, їх урізноманітнення та підвищення
якості та сприятиме зростанню прибутковості та фінансової стійкості
туристичних компаній.
200

Отже,

комунікаційна діяльність вітчизняних туристичних компаній є

досить слабкою, а в більшості випадків відсутня взагалі. Це негативно
позначається як на їх роботі, так і на розвитку туристичної галузі в цілому.
Тому на сьогодні для туроператорів нагальною є потреба у розробці
ефективної стратегії комунікацій, яка надасть можливість інформувати
потенційних туристів про відповідні послуги. Запровадження запропонованих
заходів сприятиме розвитку маркетингових комунікацій у туристичній галузі в
Україні та стане основою для зростання кількості закордонних туристів.
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УДК 338.001.36
Омельчук А.В.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА У М. ВІННИЦЯ
У статті проаналізовано номерний фонд, вартість проживання та якість
сервісу готелів категорії 3-4 зірки м. Вінниця, які пройшли відповідну
сертифікацію та готелів-аналогів без сертифікації. Визначено основні
пріоритетні завдання та проблеми розвитку готельного господарства регіону,
запропоновано шляхи їх вирішення.
Ключові

слова:

готель,

номерний

фонд,

готельне

господарство,

категорія готелю, перспективи розвитку, додаткові послуги, вартість
проживання.
Постановка проблеми. На сьогоднішній день ринок готельного господарства
висуває жорсткі умови для конкурентної боротьби та являється окремою
галуззю економіки Вінниці та перебуває на стадiї свого становлення. На даний
момент у м. Вінниця склалися достатньо сприятливі передумови до стрімкого
збільшення кількості готелів різноманітного типу та підвищення якості послуг.
Аналіз актуальних досліджень та публікацій. Аналіз останніх досліджень
багатьох вчених серед яких Кальченко О.М., Левицька І.В., Мельниченко О.А.,
Гук Н.А., Полеся В.М. та дослідження соціологічної агенції Fama, але це
стосувалося більше до розгляду питань розвитку загалом туризму в регіоні, при
цьому постає нагальне питання проаналізувати саме готельне господарство
міста.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є
дослідження та систематизація сучасного стану готельних підприємств м.
Вінниці.
Виклад основного матеріалу дослідження. Вінниччина володіє достатньо
розвинутим народногосподарським комплексом, що слугувало становленню
регiону важливим полiтичним, економічним, культурно-освітнім, релігійним та
науковим центром держави.
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Але Вінницький регіон не належить до головних туристичних дестинацій в
Україні, хоча стимулом розвитку туризму в регіоні може виступати саме
зростання якості, зниження цін та максимізація задоволення потреб у закладах
розміщення тому, що їх діяльність формує основну частину економіки туризму
регіону [1]. Серед існуючих закладів готельного бізнесу для дослідження
обрано десять готелів, які відіграють істотне значення для мiста та знаходяться
на передових місцях у рейтингу найкращих засобів розміщення вітчизняних та
іноземних туристів. До досліджуваної групи відносяться наступні готелі:
«France», «Fenix Town», «Optima Винница», «Feride», «Smart Apart», «Вінниця»,
«Жовтневий»,

«Шахерезада»,

«Fenix»,

«Аристократ».

Характеристика

номерного фонду та категорійність даних готелей представлена в табл.1.
Таблиця 1 – Характеристика номерного фонду досліджуваних готелів
м. Вінниці
№

Назва

Категорія

Кількість номерів

1

France

4*

64

2

Fenix Town

-

20

3

Optima Винница

3*

84

4

Feride

-

15

5

Smart Apart

-

27

6

Вінниця

-

43

7

Жовтневий

3*

45

8

Шахерезада

-

12

9

Fenix

-

18

10

Аристократ

3*

20

Як свідчить таблиця всі готелі відносяться до малих, тобто номерний фонд
складає менше 100 номерів. Також виходячи з наведених даних бачимо, що
більшість готелів не пройшли сертифікацію на отримання відповідної категорії.
Припускаємо, що це відбувається через те, що вона добровільна, а можливо,
тому що кількість недоліків перебільшує кількість переваг отримання цього
сертифікату.
Через недостатню кількість готелів у місті Вінниця породжується
дисбаланс попиту та пропозиції, що у свою чергу впливає на підвищення цін
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діючих готелів відповідно до їх іноземних аналогів. На даний момент вартість
проживання на 1 особу в номері «стандарт» за добу в національній валюті
представлено на рис.1.

Рисунок 1 – Вартість проживання однієї особи в номері
«стандарт» за добу, грн.
Цінові сегменти готельних послуг м. Вінниця можна розподілити
наступним чином:
-

нижній ціновий сегмент (до 400 грн. на одну особу за добу). Типовий

представник готель «Жовтневий». Його характеризує примітивний ремонт
меблів, низька кількість додаткови х послуг, будівля радянських часів;
- середній ціновий сегмент (від 400 до 900 грн. на одну особу за добу). До цієї
категорії можна віднести такі готелі, як «Fenix Town», «Smart Apart»,
«Вінниця», «Шахерезада». Ці готелі характеризує новий ремонт, зручне
розташування до центру міста, достатній рівень сервісу;
- верхній ціновий сегмент (від 900 грн на одну особу за добу). До цього
цінового сегменту відносяться готелі «France», «Optima Винница», «Feride»,
«Fenix», «Аристократ». Ці готелі відрізняються високим рівнем сервісу,
бездоганним станом приміщень та великою кількістю додаткових послуг.
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Середня вартість проживання у досліджуваних готелях більша за вартість
добової оренди квартири або апартаментів. Тому велика кількість гостей
вибирає оренду квартир.
Додаткові послуги мають велике значення у формуванні доходів
підприємств готельного господарства. Було проаналізовано основні додаткові
послуги, які пропонують досліджувані готелі у м. Вінниця , табл.2.

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+

+

+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

+
+

+
+

Сауна та
солярій
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France
Fenix Town
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Smart Apart
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Fenix
Аристократ
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Назва

Бізнес-центр

№
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Таблиця 2 – Додаткові послуги, що пропонують досліджувані готелі м.
Вінниця
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+

+

+

+

+

В залежності від категорії готелю перелік додаткових послуг суттєво
відрізняється. Окрім вищеназваних, найбільш поширені додаткові послуги
(деякі безкоштовні, а деякі оплачувані в залежності від готелю) такі як: мінібар, парковка, жива музика, продаж сувенірів, організація продажу білетів на
різноматні види транспорту, театри, концерти, кіно; організація екскурсійного
обслуговування. Деякі досліджувані готелі надають спектр перелічуваних
додаткових послуг через власну широку мережу різноманітних підрозділів,
інші готелі є посередниками у наданні вищевказаних додаткових послуг.
Усі перераховані готелі мають певні переваги і змагаються за своє вигідне
становище у запеклій конкурентній боротьбі. Готель «France» досягає свого
вигідного

становища

за

рахунок

неймовірно

високих

рейтингів

у

найпопулярніших маркетингових сервісах, проходженням сертифікації на
205

категорійність готелю, величезною кількістю додаткових послуг. Готель
«Optima Винница» досягає свого вигідного становища відношенням до
знаменитого бренду у готельній індустрії та наданням високопрофільних бізнес
послуг. Готель «Feride»

-

за допомогою оригінальних готельних номерів,

якісних послуг спа та фітнес-центру, нічного клубу. Готель «Smart Apart» - за
допомогою

оригінальної

концепції

номерів-апартаментів

та

зручним

розташування у центрі міста. Готель «Fenix Town» - за рахунок вигідного
спiввідношення ціна-якість та зручним розташуванням у центрі міста. Готель
«Вінниця» - за рахунок невисокої вартості проживання та широким спектром
додаткових послуг. Готель «Жовтневий» - за рахунок низької вартості
проживання та розташуванням у центрі міста. Готель «Шахерезада» - за
рахунок вигідного співвідношення ціна-якість та гарних відгуків гостей. Готель
«Fenix» - за рахунок широкого спектру послуг та бездоганного ремонту
номерів. Готель «Аристократ» - за допомогою високих рейтингів у
найпопулярніших меркетингових сервісах, бездоганним сервісом та великою
кількістю додаткових послуг.
До головних перспектив розвитку готельного бізнесу в м. Вінниці можна
віднести наступні [2]:
1) змінення цінової політики та якості обслуговування у готелях різних
категорій через посилену конкуренцію серед них;
2) зростання ролі бронювання через Інтернет та суперництво за
корпоративних клієнтів;
3) реконструкція існуючого готельного фонду та будівництво нових
готелей відповідно до збільшення кількості населення у місті.
Для

підвищення

ефективності

функціонування

готельного

фонду

м. Вінниці пропонуються наступні заходи [3]:
- створення сприятливого інвестиційного клімату в галузі;
- забезпечення перегляду законодавчих і нормативних актів у готельній
сфері відповідно до міжнародних норм;
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- збільшення кількості українських готельних мереж;
- активний розвиток готелів у складі багатофункціональних комплексів;
- удосконалення транспортної інфраструктури;
- зростання кількості тематичних і соціальних готелей;
- сприяння активному розвитку внутрішнього туризму;
- персоніфікація обслуговування та орієнтація на потреби клієнта.
Висновки. У даній статті була проаналізована діяльність найбільш відомих
готелей у місті Вінниця. За умов результативного пристосування до змін у
світовій галузі готельного господарства, перетворення системи цiнностей у
напрямку клієнторієнтованого сервісу на прикладі міжнародних стандартів
обслуговування, Вінниця має суттєві можливості зайняти гідне місце на
туристичній карті України.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В ОБСЛУГОВУВАННІ СПОЖИВАЧІВ РЕСТОРАННОЇ СФЕРИ
Розкривається специфіка застосування інноваційних технологій у діяльності
підприємств ресторанного господарства. Вивчено можливості їх активного
впровадження та роль у наданні сучасних послуг. Успішність діяльності
підприємств ресторанного сервісу залежать від ефективного застосування
інноваційних стратегій розвитку.
Ключові слова: ресторанна сфера, інновації, інноваційні технології, споживач.
В умовах сьогодення завдяки глобалізаційним та інтеграційним процесам
світовий ринок ресторанних послуг зазнав істотної трансформації. Це
пов’язано, насамперед, із жорсткими умовами виживання, що передбачають
активне впровадження у сферу ресторанного бізнесу наукoво-технiчних
дoсягнень. Разом із тим заклади ресторанного господарства досить популярні та
затребувані, а тому вимагають полiпшення якостi обслугoвування на висoкoму
рiвні і рiзноманiтності для залучeння бiльшої кiлькості споживачів.
Впровадження інноваційних технологій в ресторанний бізнес має на увазі
кардинальні зміни. Все це необхідно для того, щоб підвищувати ефективність
роботи і отримувати більш солідний прибуток. Ресторанна область активно
переходить до сучасних технологій обслуговування, які пов'язані з отриманням
замовлення, взаємодією з персоналом і так далі. Для вітчизняних підприємств
характерною є низька інноваційна активність. Це пов’язано з високою вартістю
іннoваційних розрoбок та відсутністю адaптaції підприємств до ситуaції в
Укрaїні. Ці та інші проблеми у сфері рестoранного бiзнесу зумовили
актуальність даного дoслідження.
Вагомий внесок у вивчення прoблем застосування інноваційних технології в
рестoранному бiзнесу зробили вітчизняні науковці та фахівці: О. Борисова,
О. Бутенко, К. Гавриш, О. Головко, Н. Данько, Г. Круль, М. Мальська, І. Мініч,
Л. Нечаюк, Я. Остапенко, О. Шаповалова, О. Юрченко та інші.
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Метою

даної

роботи

є

анaліз

впровадження

новітніх

технології

обслуговування споживачів ресторанного бізнесу.
Якісні перетворення в економіці призвели до зростання конкуренції у всіх
сферах життя, і зокрема в сфері ресторанного господарства. В сучасних умовах
виробляти конкурентоспроможну продукцію неможливо без використання
інновацій, передбачають застосування нових методів і прийомів ведення
бізнесу, формування перспективного стилю мислення, впровадження нових
технологічних досягнень у виробничу діяльність. На думку експертів,
«розвиток економіки, індустрії ресторанного та готельного бізнесу призвів до
необхідності підвищення якості трудових ресурсів, зростання професіоналізму
працівників і, як результат, підвищення конкурентоспроможності економіки
країни в цілому» [1].
В якості мотивації підприємств ресторанного бізнесу

до розробки та

впровадження інновацій виступають наступні цілі: залучення споживачів;
зменшення витрат на виготовлення продукції із застосуванням більш
досконалих технологій виробництва і реалізації; підвищення якості продукції та
забезпечення різноманітності послуг. Підприємницький підхід, новаторські
рішення

та

реалізація

інновацій

можуть

забезпечити

успіх

і

конкурентоспроможність підприємств ресторанного господарства.
Ідея використання нових технологій у сфері надання послуг у ресторанному
бізнесі давно хвилює підприємців. Гостра конкуренція між закладами
ресторанного господарства вимагає постійної уваги до нових інновацій і, по
можливості, їх якнайшвидшого впровадження в ресторанну діяльність.
Удосконалення надання класичного набору послуг споживачам виявляється
недостатнім, тому доцільне використання інноваційних технології.
Широке застосування технологічних інновацій, постійне оновлення спектру
пропонованих послуг дозволяє підприємствам ресторанного господарства
залучати нових споживачів.
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Інноваційні підходи, що існують в сфері сервісного обслуговування на
підприємствах ресторанного господарства, можна представити як окремі
напрямки [3].
1. Техніко-технологічні інновації. Передбачають використання новітніх
технічних досягнень, апаратів і пристосувань, а також нових технікотехнологічних прийомів праці. Найчастіше це пов'язано із застосуванням
комп'ютерної техніки, що полегшує всю виробничу діяльність.
З такою метою була створена автоматизована система управління iiko, що
інтегрує в єдиний інформаційний простір всі процеси діяльності ресторанного
бізнесу у режимі реального часу – управління матеріальними, фінансовими та
людськими ресурсами окремого ресторану, а також цілої мережі підприємств
ресторанного господарства [7].
Інтерактивні технології стрімко поширюються в сфері ресторанного бізнесу.
У світовій практиці вже існують ресторани, відвідувачі яких можуть самостійно
управляти

інтер'єром

приміщення

і

сервісом:

столи

представлені

величезними планшетами, а підлога, стіни і барна стійка є інтерактивними
поверхнями, за допомогою яких можна «замовити» дизайн приміщення і навіть
внутрішню атмосферу. Користуючись планшетом, споживачі отримують
інформацію про кухню, без офіціанта самі вибирають страви, роблять
замовлення, спостерігають за роботою кухарів, відправляють листи, грають в
комп'ютерні ігри і навіть можуть на свій смак оформити інтер'єр [4].
В ресторанах Франції застосовують інноваційну технологію, як нейронний
шолом Neurokiff, раніше використовувався в медицині - він допомагає
вимірювати рівень смакових відчуттів у відвідувачів ресторану. Нові технології
дозволяють тестувати нові страви, склад інгредієнтів або поєднання «їжа і
вино», що дає можливість відразу дізнатися, чи сподобаються страви
споживачам. Таке застосування Neurokiff дозволяє «читати в прямому ефірі»
відчуття людини, що з'їдає їжу або випиває вино. Описаний нейронний шолом
надасть значну допомогу в роботі рестораторів, дегустаторів і енологів [5].
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Спосіб використання нейронного шолома Neurokiff досить простий.
Споживач одягає шолом, підключений до планшета. Під час вживання їжі
датчики, вбудовані в шоломі, записують в режимі реального часу хвилі, що
випромінюються мозком людини. Планшет інтерпретує ці хвилі як позитивні
або негативні емоції і розкриває чотири можливих типи цих емоцій, а саме:
«хвилювання», «роздум», «туга» і «розчарування», які може відчувати клієнт.
Інтерпретуючи мозкові випромінювання і вивчивши емоційні стани споживача,
ресторатор отримує можливість створювати нові продукти і поєднання страв,
адаптуючи їх до відчуттів позитивних емоційних тестів. Шолом може
використовуватися також при запуску нової винної карти, для оцінки можливої
популярності нового, вдосконаленого продукту, перш ніж пропонувати його
споживачам. Таким чином, він може стати справжнім інструментом дегустації
та оцінки для шеф-кухаря або сомельє.
Ресторатори відзначають, що розробка меню, використання нових продуктів
або створення нової винної карти є для підприємств ресторанного господарства
досить трудомісткими і ризикованими з фінансової точки зору процедурами.
Перш ніж інвестувати кошти у дорогу рекламну кампанію нових продуктів і
ароматів або задіяти цілі команди співробітників, можна використовувати
Neurokiff, що дозволить досягти мети шляхом аналізу реакції споживачів [2].
Робототехніка та інноваційні технології поступово впроваджуються в сферу
ресторанного господарства. Французькі дослідники протягом декількох років
займаються створенням робота для виробництва піца. Інженери Кирило Амон і
Себастьян Роверсо в 2018 р. на виставці салону «VivaTech» в Парижі публіці
був представлений робот-піццайола [3]. На основі досліджень в Парижі
відкрито роботизований ресторан «Pazzi». Автори запропонували повністю
автономний ресторан, що функціонує за допомогою робота, здатного готувати
120 видів піци на годину і пропонує 500 000 різних смакових комбінацій з
урахуванням технологій, що відповідають стандартам якості виробництво.
На думку розробників, роботизація розвиває ресторанну галузь: по-перше,
дозволяючи економити кошти, вона дає можливість інвестувати і покращувати
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сільськогосподарську галузь; по-друге, внаслідок розгалуженості системи вона
примножує комбінації різних смаків і помітно розвиває смакові відчуття
споживачів.
Йдучи назустріч соживачам, ресторан «Pazzi» пропонує не тільки піцу або
кулінарне шоу, але і ряд унікальних переваг: цілодобове обслуговування,
можливість складати величезну кількість рецептів зі свіжих і якісних продуктів
як виробниками, так і самими замовниками, обслуговування за кілька хвилин
[3].
2. Сервісні інновації. Стосуються нововведень в технології сервісу
ресторану і техніки обслуговування гостей. Абсолютно необхідним стає
безкоштовне надання Wi-Fi в приміщенні кафе або ресторану, а користування
соціальними мережами дає додаткову рекламу закладу.
У Великобританії власники ресторанів, встановивши на столах Зарядні
пристрої, таким чином надали клієнтам можливість заряджати мобільні
телефони. Наприклад, в ресторані «Starbucks» опція підзарядки телефонів
користується великим попитом, залучаючи не тільки постійних споживачів, а й
туристів, які потребують постійного мобільного зв'язку з рідними і друзями і
для орієнтації в незнайомих місцях. В Ізраїлі пішли ще далі на підприємстві
ресторанного господарства була розроблена і встановлена новітня технологія
Wi-Charge, за допомогою якої зарядний пристрій функціонує в інфрачервоному
випромінюванні [2].
За кордоном, завдяки використанню мобільних додатків, порожні торгові
зали закладів ресторанного господарства стали рідкістю. В процесі прийому
страв споживачі постійно чимось зайняті: читають, грають, переписуються в
соціальних мережах або спілкуються через мобільні додатки типу Whatsapp.
З'явився ряд ресторанів і кафе, встановили на столах сенсорні планшети для
самостійного формування замовлення, ігри або оплати рахунку. Наприклад,
мережа підприємств ресторанного господарств «Applebee's» встановила
близько 100 000 планшетів у своїх двох тисячах ресторанів.
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Традиційні підприємства ресторанного бізнесу також знаходяться в пошуку
способів залучення споживачів, в тому числі з використанням нових
технологій. У деяких ресторанах відвідувачам пропонують карту вин на
планшеті iPad. Так, фірма «iWinePad» надає рестораторам додаток, що дозволяє
презентувати карту вин в електронному вигляді, яке було створено
професійним ресторатором і сомельє Крістофом Буасельє. «Е-carte» знайомить
клієнтів із запропонованим списком вин і служить довідником сомельє: вина
класифіковані за різними регіонам, найменуванням, сортам винограду, році
виробництва і цінами. Головне - при замовленні споживач отримує довідку про
вина, поєднуваних з обраними стравами і рекомендованих для споживання.
Така методика дозволяє не тільки розширити кулінарні пізнання відвідувачів,
але і значно підняти показники товарообігу напоїв, збільшуючи кількість і
якість продукції, що продається. Споживачі вважають електронну версію
винної карти більш естетичною, простою і захоплюючою, викликає інтерес до
дегустації вин і замовлення нових напоїв [2].
3.

Організаційно-технологічні

інновації.

Представляють

концепцію

ресторану і всі складові його діяльності, включаючи стратегію позиціонування,
маркетингові і рекламні програми по залученню і утриманню споживачів, що
розкривають зміст нових видів послуг, більш ефективних форм і методів
обслуговування. Підвищення якості ресторанного обслуговування призводить
до зростанню числа відвідувачів і, отже, до збільшення прибутку.
Нові форми обслуговування пропонує англійський ресторан «Yo! Sushi», де
відвідувачі беруть роли і суші зі спеціального конвеєра, що рухається повз
столиків. Ресторанів з таким видом обслуговування налічується вже більше 150.
Ресторатори даного закладу розробили ще одну дуже несподівану нову
технологію обслуговування - літаючого робота iTray, здатного доставляти
страви, замовлені споживачем, до нього на стіл. У дрон вмонтована камера, і
він контролюється дистанційно через Wi-Fi. Літаючий робот здатний
переміщатися зі швидкістю 40 км / год на дистанцію 50 м і доставляти страви
відвідувачам набагато швидше, ніж офіціанти [8].
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Особливий інтерес представляє система оплати рахунку за допомогою
мобільного телефону, що отримала широке поширення. Оплата через
мобільний телефон дає багато переваг рестораторам і клієнтам: простота в
оплаті чека; відмова від готівки грошей і від терміналу для зчитування
відомостей з кредитних карток; відсутність комісійних відсотків на транзакції;
швидке перерахування грошових коштів.
Технологічні нововведення впливають також на фінансову сторону сфери
ресторанного бізнесу. Можливість здійснювати оплату через мобільний
телефон вже з'явилася в багатьох видах діяльності. Таким прикладом є
підприємствах ресторанного господарства Франції електронної системи
бухгалтерського обліку та ведення касових операцій «iKentoo», яка пропонує
понад 150 функція. Розробники використовували функції комп'ютерного хмари,
що дає можливість споживачам користуватися централізованою платформою
управління. Більш того, «iKentoo» інтегрована з багатьма суміжними
додатками: Skello - для управління плануванням; LivePepper - для онлайнзамовлення; LaFourchette - для онлайн-бронювання. Завдяки використанню
централізованої платформи управління iKentoo, ресторатор може планувати,
управляти діяльністю ресторану, стежити за процесом і його результатами.
Незалежно від того, чи знаходиться ресторатор в офісі, вдома або у відпустці,
він має доступ зі свого електронного бек-офісу до всієї інформації, пов'язаної з
касовим апаратом і фінансовими операціями: меню, цінами, продуктам або
запас. Платформа iKentoo вийшла на міжнародні ринки і використовується вже
в 28 країнах. З огляду на те, що в різних країнах потреби крім того, додаток
було доопрацьовано з метою адаптації до побажань споживачів [4].
4. Управлінські інновації. Спрямований на поліпшення внутрішніх і
зовнішніх зв'язків підприємства ресторанного господарства з використанням
інноваційного менеджменту. В даному випадку розробляється оригінальна
маркетингова концепція, використовуються інноваційні маркетингові прийоми,
проводяться PR-акції.
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Нові технології успішно використовуються для оптимізації доставки
продукції. Йдеться про про геолокацію, або відстеження, що дозволяє як
професіоналам, так і клієнтам контролювати в режимі реального часу процес
доставки

замовлення.

Геолокація

спочатку

використовувалася

тільки

міжнародними перевізниками, проте широке використання смартфонів змінило
ситуацію. В даний час все більше професійних додатків оснащуються
системами, що дозволяють відстежувати замовлення продуктів і страв від
виходу з кухні до прибуття до споживача. Сучасні гаджети дозволяють краще
освоїти дану систему; відстеження стало доступне як рестораторам, так і самим
споживачем. Система дає можливість замовнику дізнатися в режимі реального
часу, де знаходяться постачальники, оптимізувати їх поїздки і час доставки
замовлення, скасувати замовлення або замінити доставщика, відстежуючи
переміщення по карті через планшет, комп'ютер або смартфон. Зв'язок
підтримується через супутники і доставляється споживачеві, який встановив на
смартфон мобільний додаток [5].
Стрімкий розвиток сфери ресторанного господарства у всіх країнах
визначив зростання і різноманітність послуг доставки продуктів і готових
страв. Це пов'язано безпосередньо з проблемою свіжості продукту і невеликим
терміном зберігання та вживання продуктів харчування.
Один з найважливіших принципів діяльності ресторатору - відповідальність
за вибір і поставку якісної продукції, що є складним і трудомістким процесом:
необхідно

знайти

кращу

сировину,

витримати

найбільш

підходяще

співвідношення ціни і якості, вести переговори і торгуватися, домовлятися про
умови

і

терміни

поставки,

отримувати

рахунки-фактури,

вибирати

постачальників. Так, в середньому ресторан потребує восьми постачальників, і
завдання ресторатора ускладняється тим, що кожен з них вимагає врахування
конкретних умов замовлення, доставки, оплати або виставлення рахунків. Тому
саме сектор поставок потребує інноваційного переоснащення.
Особливий інтерес представляє інноваційна система «Califrais» , яка
дозволяє об'єднувати і поставляти закупівлі, зроблені через мережу інтернет від
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різних постачальників, в одну доставку. Концепція проста: Califrais надає
рестораторам доступ до платформи поставок свіжих продуктів з мережі «MIN
de Rungis».
Ресторатори користуються одним посередником, навіть якщо вони зробили
замовлення у різних постачальників «Rungis». Це означає, що всі замовлення на
доставку згруповані на загальній платформі, оплачується тільки один обліковий
запис, і доставка здійснюється за один раз [2].
Цифрова платформа «Supli» дозволяє оптимізувати пошук постачальників і
оформляти

замовлення

на

поставку

продукції,

а

також

допомагати

постачальникам збувати їх продукцію через мережу інтернет. Розмістити
замовлення можна через свій мобільний телефон, планшет або комп'ютер.
«Supli» економить час (від 20 до 30 хв в день) і дозволяє, в разі необхідності,
знаходити нових постачальників.
Програмне

забезпечення

«FoodMeUp»

застосовується

для

онлайн

управління рестораном, призначене для професіоналів в області ресторанного
господарства.

Платформа

«FoodMeUp»

являє

собою

систему,

яка

використовується як для поставок, так і на різних етапах діяльності ресторану:
управління доходами, планування виробництва, розрахунок та оновлення
собівартості, створення технічного паспорта та надання інформації про заклад,
управління потребами в поставках та оформлення замовлень [2].
Платформа «Easilys» забезпечує управління замовленнями на закупівлі
продукції за допомогою порівняння тарифів постачальників, економлячи час
при підготовці замовлень, оптимізуючи кількість товару, що купується (і, отже,
скорочуючи витрати), забезпечуючи доступність замовлень і управління, навіть
дистанційно.

Система

виконує

автоматичний

розрахунок

замовлень,

відображення запасів в режимі реального часу, порівняння між кількома
постачальниками (з урахуванням вартості доставки), створення шаблонів
замовлень, адміністрування, тобто вона полегшує управління плануванням і
виробництвом, особливо в області закупівлі [2].
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5. Комплексні програми сервісного обслуговування. Пропонують одночасно
різні

види

сервісної

діяльності:

різноманітного

асортименту

страв,

використання оригінальних способів подачі, введення інноваційних форм
обслуговування. В якості прикладом можуть служити сімейні клуби, в яких,
крім смачних страв і хорошого обслуговування, пропонуються додаткові
послуги у вигляді відвідування дітьми дитячих ігрових зон, різних майстеркласів з професійними аніматорами та інше.
Акцент на підвищенні якості послуг ресторанного бізнесу з використанням
інноваційних технологій диктує ще одну необхідність, а саме, забезпечення
підприємств кваліфікованими кадрами, здатними вести новаторський бізнес,
адаптувати його до мінливих умов ринку, створювати самостійно креативні
форми і технології обслуговування.
Впровадження оригінальних продуктів і послуг, сучасні форми організації
та управління підприємствами ресторанного бізнесу створюють новий імідж
цих підприємств, надають широкі можливості для інноваційного розвитку.
Впровадження інноваційних технологій в ресторанному бізнесі дозволяє
знизити витрати енергетичних, сировинних і трудових ресурсів, раціональніше
використовувати виробничі приміщення, регулювати години максимального і
мінімального завантаження робочого часу.
Підприємствам, що працюють у сфері сервісу ресторанного господарства,
необхідно проявляти гнучкість і динамічність, швидко реагувати на постійно
мінливий споживчий попит і регулярно цікавитися новими технологіями.
Підприємцям ресторанного бізнесу необхідно постійно вдосконалювати
існуючі види та напрямки сервісної діяльності, розробляти нові сервісні
продукти, активно впроваджувати світові досягнення та інновації, у сферу
послуг, удосконалювати форми обслуговування споживачів.
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СУЧАСНІ ФОРМАТИ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
Ринок ресторанних послуг вступив в новий етап свого розвитку, на тлі наявних
підприємств,

відкриваються

сучасні

формати

закладів

ресторанного

господарства. Культура харчування модернізується, багато запозичується з
європейської культури харчування. Сучасні послуги ресторанного бізнесу
забезпечують не тільки базові, а й вищі потреби суспільства.
Ключові слова: ресторанна послуга, формати закладів ресторанного
господарства.
Ресторанне господарство у всьому світі на сучасному етапі розвитку є
динамічно розвинутою сферою підприємницької діяльності. У цій сфері
господарства

постійно

відбуваються

різні

зміни,

які

здебільшого

характеризуються двома процесами. З одного боку, з’являються нові формати
бізнес-моделей та види послуг підприємств ресторанного господарства, які
здебільшого пов’язані з розвитком високих технологій. З іншого боку,
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відбувається якісна зміна у сфері вже наявних ресторанних послуг. Розвиток
сфери ресторанного господарства відбувається під впливом змін способу життя
самих споживачів. Сприйняття ресторанних послуг сучасним споживачем за
останні роки змінилося від ставлення до підприємства ресторанного
господарства як до закладу, в якому можна не тільки пообідати, але й провести
час.
Відвідування

підприємств

ресторанного

господарства

сьогодні

пов’язується з приємним проведенням часу дозвілля, оскільки сучасний
ресторанний бізнес – це світ, у якому поєднуються мистецтво й традиції, національний колорит і класична елегантність, етика й етикет, досвід і новітні
технології обслуговування [2].
В умовах зростаючої конкуренції в ресторанному бізнесі виникла потреба
у використанні сучасних, інноваційних методів просування ресторанної
продукції, впровадження на місцевий ринок послуг не задіяних на ньому
концепцій та моделей.
У зв’язку з цим особливої уваги заслуговують нові та незвичайні формати
закладів ресторанного господарства, які можуть стати інноваційними або
новітніми для нас на ринку послуг. Тим самим зайнявши нову не зайняту нішу
послуг ресторанного бізнесу [1].
Різноманітні фундаментальні аспекти розвитку ресторанного господарства
висвітлені в працях зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як В. Гросул,
С. Зубков, Т. Іванова, Н. Кравчук, Г. П’ятницької, О. Завадинська,
О. Засимович, Н. Кірніс, А. Стенсон, Д. Берг, Х. Фрімен, Д. Роман, С. Клайн,
Р. Росвелл, A. Сліватскі, A. Остельвальдер, А. Соолятте.
Метою статті є дослідження тенденцій запровадження сучасних форматів
закладів ресторанного бізнесу.
Український ресторанний бізнес має виразні перспективи зростання. З
кожним роком у цій галузі збільшується кількість закладів. Водночас зі
зростанням підприємств ресторанного господарства різних форматів зростає
конкуренція у цій сфері [1]. Для формування конкурентних переваг у
довгостроковій перспективі та забезпечення бажаного рівня результативності
діяльності підприємства ресторанного господарства повинні систематично
оновлювати перелік послуг, що надається підприємством.
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Винятковість ресторанної послуги полягає в тому, що вона здатна
задовольняти значну частину потреб того, хто її набуває, а й потреби виконавця
ресторанних

послуг.

Послуга

можуть

бути

наділені

наступними

характеристиками, таких як: невловимість, нерозривність виробництва і
споживання, мінливість, не властивість зберігання (рис.1).
При здійсненні технологічного процесу і процесу обслуговування
відвідувачів в залі можна виділити додаткові характеристики ресторанної
послуга:
−

індивідуальність послуги (виконання індивідуальних запитів споживачів,

виходячи з його переваг);
−

невизначеність вартісної оцінки ресторанних послуг (при прийнятті

рішення про покупку кулінарної продукції);
−

суб'єктивність критеріїв якості кулінарної продукції ресторанного

господарства (залежить від ряду показників: соціального статусу, мети
відвідування ресторану, ставлення персоналу).
Ресторанна послуга має свою вартість та реагує на попит ринку, а саме на
напрямки ресторанного бізнесу.

Рисунок 1 – Характеристика послуг
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На сучасному етапі довгостроковим трендом у ресторанному бізнесі є
здорове харчування, що повинно враховуватися «гравцями» ринку при
виробленні концепції розвитку на українському ринку. За даними опитувань
кожен другий відвідувач підприємств ресторанного бізнесу (47,9%) бажають
більше різноманітних страв в меню, відповідних здоровому харчуванню.
Останнім часом в Європі збільшується кількість вегетаріанських ресторанів,
фудмаркетів, інноваційних фудкортів, автентичних ресторанів з національною
їжею. Поряд з даним напрямком є ще декількох популярних трендів
ресторанного бізнесу:


формат «риба як нове м'ясо»: інтерпретація споконвічно м'ясних страв з

використанням риби і морепродуктів;


формат open kitchen або кухня-вітрина: приготування страв на очах у

відвідувачів (коли клієнти можуть спостерігати за процесом приготування і
професіоналізмом виробничого персоналу);


формат slow-food: використання мінімуму обробки, велика кількість

страв з овочів і фруктів, виховання вишуканого смаку у клієнтів;


формат pop-up ресторани: обмежене меню, невелика кількість столиків,

бронювання столиків через мережі;


формат cross-cooking (C англ. Сгоѕѕ - «перехрестя»; cooking –

«приготування їжі») або стиль «ф'южн» (кухня орієнтована на естетів; на міксстиль в їжі);


формат подачі їжі: finger-food (фуршет, де їдять тільки руками) і tapas (на

стіл подається одна величезна тарілка - на всіх);


перехід на приготування страв з екологічно чистих продуктів;



комбінація з мистецтвом (проведення в підприємствах концертів, творчих

вечорів, виставок);


дахово-ресторанний

бізнес

(розміщення

будинків)[4].
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підприємств

на

даху

Стратегія розвитку підприємств харчування залежить від формату закладу.
Формат ресторану визначаємо як перевірену, випробувану схему бізнесу,
стандартизовану

форму

організації

виробництва,

реалізації

продукції

ресторанного господарства (табл.1).
Таблиця 1 – Визначення форматів підприємств ресторанного бізнесу
Види форматів
підприємств
Slow Food
Caterers and
purchases
Food-to-go або
Take away
Fine dining and
luxury
Independent
Fine Dining

Ready meals
production
Casual Dining
Central kitchens

Класичний
fast-food
Food-court
Fast-casual
Free-flow
Fast-fine
Street-food

Drive through

Визначення форматів
Здорове харчування без прискорювачів росту і хімічних добавок
Підприємства корпоративного кейтерингу
та управління
непрофільними активами
Їжа з собою, на винос (в офіс, в дорогу, на пікнік )
Підприємства преміального і привілейованого сегмента
Незалежні підприємства, в т. ч. сімейного формату
Сплав класичного ресторану і демократичного кафе: якісне
обслуговування,
високий
середній
чек,
ексклюзивність,
індивідуальність послуг, що надаються.
Підприємства з випуску готової продукції: фабрики-кухні, цехи з
виробництва салатів і напівфабрикатів, Комбінати харчування і
міні-заводи)
Демократичні заклади: кондитерська, стейк-хаус, пивна, кав'ярня,
національний ресторан, бари.
Підприємства харчування при непрофільних комерційних
структурах: їдальні та харчоблоки великих заводів, промислових
об'єднань, складських і торгових комплексах.
Позиціонується на монопродукті, спеціальні акції та сезонні
пропозиції, самообслуговування
«Ресторанний дворик» - в торговому центрі
«швидкий і демократичний»: невеликі гроші, стильний інтер'єр,
індивідуальне приготування, швидке обслуговування
«вільний потік», великий вибір готових страв перед гостем, високова пропускна здатність
поєднання майже преміальної їжі з швидким обслуговуванням і
дуже демократичною обстановкою і атмосферою
«вуличний фаст-фуд», пропоноване блюдо можна їсти однією
рукою
(млинці, хот-доги, шаурма, пиріжки, гамбургери)
для автомобілістів, обслуговування гостей не залишаючи
транспортного достатки
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Концепція ресторану - це креативна упаковка формату, тобто, це ті
послуги і «враження», які заклад надаватиме населенню і навколо яких,
будуватиметься бізнес-процес. Формат ресторану сильно залежить від
соціальної та економічної потреби клієнта (рис.2).

Рисунок 2 – Напрямки розвитку сфери ресторанного господарства
Крім зазначених форматів підприємств ресторанного бізнесу, активно
відкриваються підприємства здорового харчування, так званий маркотренд - це
соціальна тенденція, пов'язана з погіршенням екології та тиском міського
середовища на людину. Дуже актуальні моноконцепції, засновані на одному
прийомі теплової обробки продуктів харчування. Наприклад, копчення, де
копченими будуть буквально всі продукти. Або тренд «діти на кухні» , коли
маленькі слухачі примірятимуть професію шеф-кухаря.
З урахуванням конкретних особливостей ресторанного бізнесу, і загальних
процесів розвитку соціуму і економіки в XXI столітті, виділимо ряд
взаємопов'язаних факторів успішності та ефективності у сфері ресторанного
господарства (рис.3).
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Рисунок 3 – Взаємопов’язані фактори ефективності підприємств
ресторанного бізнесу
Розглянемо

запропоновану

типологію

підприємств

ресторанного

господарства в залежності від мотиваційного характеру їх розподілу (рис.4).
У порівнянні з Європою, де існує багаторічна традиція харчування поза
домом, кількість ресторанів на душу населення в Україні не настільки висока. В
іншому очевидної різниці в тенденціях розвитку ресторанного ринку Європи і
України не існує [3].
Конкуренція стає більш жорсткою і рестораторам доводиться підвищувати
компетентність, професіоналізм своїх співробітників. В таких умовах ведеться
безперервна боротьба за клієнта, якого постійно дивують, заохочують і
цінують. Сьогодні в Україні відкривається велика кількість підприємств,
створених відповідно до модних трендів, концепцій, напрямків. Безсумнівно,
український ресторанний ринок має величезний потенціал і перспективи
розвитку, а запозичення зарубіжного досвіду - це перший крок до
високорозвиненого

ресторанного

господарства,

міжнародні, так і національні риси.
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що

з'єднує

в

собі

як

Мотивація

Потреба в харчуванні
Проведення вільного часу
Унікальність послуг
Отримання задоволення
Відпочинок
Нові знайомства

Структура ринку
ресторанного бізнесу

Критерії вибору
підприємства

Фактори відмінності
підприємств
ресторанного
господарства

Місце розташування
Тип підприємства
Інтер’єр закладу
Вартість послуг
Швидкість обслуговування
Престижність закладу
Якість страв
Види додаткових послуг

Формат закладу

Street-food,
Food-court та інші

Рівень комфорту

За класом

Позиціювання на
ресторанному ринку

Національної кухні,
моноресторани, сімейного
типу і інші

Розташування закладу

В центрі міста, в зоні
відпочинку, біля вокзалів

Рівень цін

Ресторани преміум класу,
з демократичними цінами,
економ класу

Fast-fine ,

Рисунок 4 – Типологія підприємств ресторанного господарства
Таким чином, бачимо що ресторатори поступово відмовляються від
«елітної публіки» і переходять на масові формати. Про це свідчать дані
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статистики,

підтверджені

оцінками

експертів.

Більш

того,

прагнучи

максимально задовольнити потреби відвідувачів в умовах кризи, ресторатори
поступово переходять на вироблений власний формат, який не вписується в
загальноприйняту класифікацію підприємств ресторанного сегменту.
Більшість підприємств орієнтована на демократичну публіку. Прагнучи
зберегти добру кухню і максимально прискорити процес обслуговування
гостей, ресторани переходять на деякий гібрид – «швидкий і демократичний»
(quick&casual|), який займає проміжне положення в класифікації підприємств
ресторанного господарства між ресторанами швидкого обслуговування і
демократичними ресторанами. Зараз «гібрид» розростається кількістю нових
учасників ринку, запозичуючи все краще у фаст-фуда. Привабливість концепції
полягає в тому, що в таких місцях відвідувачі можуть робити вибірі з
оптимального асортименту різноманітних страв, приготованих на високому
рівні за оптимальний час.
Тому, перш ніж відкривати будь-який заклад ресторанного бізнесу,
необхідно чітко визначитися з його форматом. Бо працююча «точка»
ресторанного господарства повинна відповідати прийнятим стандартам і,
найголовніше, мати правильне позиціонування для своїх відвідувачів.
Список використаних джерел:
1. Воловельская И.В. Анализ ресторанного бизнеса в мире и Украине.
Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. № 59. С. 265–270.
2. Гірняк Л., Глагола В. Сучасний стан, перспективи та тенденції розвитку
ресторанного господарства в Україні. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 16. С.
71–77.
3. Чеснокова Ю. Рестораны одного блюда. Ресторатор. 2018. № 1–2. С.
61–70.
4. URL https://www.dp.ru/a/2017/07/17/Populjarnie_formati_obshhest
5. URL

https://joinposter.com/post/what-waits-for-cafes-and-restaurants-next-

year
226

УДК 641.56(=161.3)(045)
Паламарчук Т.О.
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ТРАДИЦІЇ БІЛОРУСЬКОЇ КУХНІ
У

статті

розглянуто

специфіку

білоруської

кухні

та

особливості

приготування національних блюд, проаналізовані дані щодо кількості об’єктів,
які спеціалізуються на випуску блюд національної кухні, та тенденції їх
розвитку на сучасному етапі.
Ключові слова: білоруська кухня, національна кухня, традиційні рецепти,
технологія приготування, ресторанне господарство.
Своєрідність історичної долі білоруського народу справила глибокий
вплив на формування і розвиток його культури. Позбавлений своєї
національної державності, переживши перехресний вплив православної,
уніатської та католицької церкви, білоруський народ у складних і суперечливих
умовах змушений був відстоювати свої національні особливості та звичаї, в
тому числі і матеріальну культуру, до якої належить національна кухня [1].
Впродовж багатьох століть у людей складались різні гастрономічні звички.
Сьогодні у кожного народу є своя національна кухня, якій характерні свої,
відмінні від інших, національні страви.
Національна кухня Білорусії розвивалася століттями. Кулінарні традиції
білорусів – це простота народних рецептів і витонченість страв для
аристократів, різноманітне використання місцевих продуктів, незвичайні
способи приготування. Старовинні рецепти білоруської кухні збереглися до
наших днів, та інтерес до них серед гостей країни зростає [2].
Метою даного дослідження є вивчення особливостей національної кухні
Білорусії та технологія приготування страв цієї кухні.
Білоруська національна кухня славиться багатим меню, в якому присутні
ситні та досить прості страви. Незважаючи на те, що вона складалася на основі
російських, українських, литовських і польських кулінарних традицій, в ній є
безліч унікальних супів, салатів та інших страв, що не мають аналогів ні в одній
світовій кухні.
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У сучасної білоруської кухні представлено більшу кількість продуктів, ніж
кілька століть тому. Проте в ній, як і раніше збереглася самобутність і простота.
Місцеві жителі практично не використовують спеції, вважаючи, що вони
спотворюють натуральний смак їжі. Виключення робиться тільки для чорного
перцю, кориці, гвоздики, кмину та коріандру.
Білоруська кухня, національні страви якої відомі далеко за межами
держави, має ще одну особливість. Практично всі використовувані продукти
піддаються тривалій термічній обробці. Корінне населення віддає перевагу
тушкованій та вареній їжі, яка більше нагадує кашу. Іноді ці способи готування
чергуються із смаженням.
Жоден білоруський обід не обходиться без першої страви. До найбільш
популярних рідких страв відносять «холодник». Його готують з буряка, квасу,
цибулі та сметани. Іноді в нього додають огірки та спеції. Ще одним досить
популярним блюдом є так званий «жур». Його готують кількома різними
способами. Він може бути пісним, м’ясним або молочним. В якості основи для
приготування «жура» використовується проціджений розчин вівсяної муки.
У меню білоруської національної кухні представлено безліч других страв.
Їх готують з риби, м’яса та овочів. Дуже часто на столах місцевих жителів
з’являється так званий «юц». Він являє собою свинячий або яловичий шлунок,
начинений сумішшю крупи і м’яса.
Ще одним незвичайним блюдом є «моканка». Її роблять з борошна, води,
сала і м’ясних обрізків. Також білоруси люблять відварену або запечену рибу.
Що стосується десертів, то вони представлені випічкою. Особливо часто тут
готують млинці, оладки, короваї та всілякі пироги. З напоїв білоруси віддають
перевагу квасу, фруктово-ягідним компотам та алкогольним настоянкам [3].
Білоруська кухня, національні страви якої відрізняються особливою
простотою і поживністю, досить різноманітна. Але місцеве населення
намагається

застосовувати

мінімум

приправ.

Тому

для

приготування

картопляної бабки в якості додаткових компонентів буде використовуватися
лише оливкова олія, сіль, мелений перець, сметана і свіжа зелень.
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Білоруська національна кухня здавна славиться не тільки першими і
другими стравами, але і десертами. Одним з них є «кулага». Це солодке
частування робиться на основі свіжих ягід. Для приготування необхідно мати:
 400 г ягід (горобина, малина, брусниця, чорниця або калина);
 декілька столових ложок борошна;
 70 г натурального меду.
Каструльку з перебраними і помитим ягодами поміщають на плиту. Коли
вони розваряться, до них додають борошно, розчинену у невеликому об’ємі
води, і мед. Все добре перемішують і тримають на мінімальному вогні до
одержання густої в’язкої маси, що по вигляду нагадує кисіль. Подають кулагу з
білим хлібом, млинцями та молоком.
Білоруська національна кухня дуже різноманітна. У ній представлено
величезну кількість оригінальних страв, приготованих на основі круп. Одним з
найпопулярніших страв вважається «каша по-вітебськи». Щоб її зварити,
необхідно мати такі інгредієнти: 200 г рису, 300 мл молока, вісім картоплин, 50
г вершкового масла, сіль та мелений перець.
За бажанням рис можна замінити гречкою або перловкою. Попередньо
помиту та почищену картоплю кладуть у підсолену воду та відварюють до
готовності. Після цього в нього додають молоко і перетворюють в пюре.
Отриману масу солять і перчать за смаком, з’єднують із завчасно промитим
рисом, викладають у форму та відправляють в духовку. Запікають «кашу повітебськи» при 160 градусах протягом сорока хвилин. Подають цю страву зі
свіжими або тушкованими овочами [3].
У білоруських стравах широко використовують місцеві продукти: овочі та
зелень (капуста, ріпа, буряк, морква, бруква, пастернак, гарбуз, картопля,
огірки, цибуля і часник, щавель, кропива, лобода, коріння заячої капусти);
бобові (боби, горох, сочевиця, квасоля); злаки (жито, ячмінь, овес, гречка);
гриби (солоні, сушені, в порошку); фрукти і ягоди (яблука, груші, сливи, вишні,
смородина, чорниця, лохина, брусниця, малина, горобина, калина, шипшина).
Білоруська кухня відрізняється досить складною і тривалою обробкою
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продуктів. Тушкування, запікання, варіння, бланшування, смаження - ці
прийоми можуть чергуватися в одному рецепті. Головне в традиційних
національних білоруських блюдах - не великий склад продуктів, а процес їх
обробки. Застосовувалися два діаметрально протилежних прийоми: або
використання великих, неподільних мас - запікання цілої ноги, цілої рибини,
або, навпаки, подрібнення, розтирання продукту, перетворення його в
однорідну масу. Останній прийом був запозичений з польської кухні, саме він
отримав найбільший розвиток.
Сформована традиція готувати одне загальне блюдо, що володіє якостями і
другого і першого одночасно, наклала відбиток на улюблені кулінарні прийоми
теплової обробки - запікання, тривале варіння, розпарювання та тушкування
продуктів [4].
Вживання та приготування м’яса в білоруській кухні теж має ряд
особливостей. Вживання свинячого сала, свинини ріднить білоруську кухню із
українською. Однак сало в Білорусії їдять майже винятково взимку, слабко
посолене, обов’язково зі шкіркою. А в якості жиру для готування більшості
блюд, крім сала, частіше використовують сметану, пряжене масло й олію.
Свинина як м’ясо йде в основному на готування домашніх ковбас і мало
копченої шинки або корейки. Нежирну свинину, а також баранину запікають
великими шматками (звичайно всю задню частину) – національне білоруське
блюдо «пиячісти». З домашнього птаха надають перевагу гусаку, також у
запеченому вигляді.
Багата національна кухня Білорусії стравами з овочів. У великій пошані
також гриби. Їх сушать, солять, маринують, смажать. Доповнюють білоруську
кухню лісові ягоди: журавлина, брусниця, лохина, суниця, чорниця, малина.
Такій різноманітності може позаздрити будь-яка європейська кухня. З
безалкогольних напоїв в Білорусії популярні: березовий сік (берька), кленовий
сік (кляновік), медуха, яблучний квас, грушевий квас, сливовий квас, компот із
ягід та фруктів. З алкогольних: пиво, вино, шампанське, в основному
імпортного виробництва. А найвідоміші спиртні напої – це «крамбамбуля»
(настоянка на меду і прянощах), білоруський бальзам та горілка [5].
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Відмінною особливістю білоруської кухні є широке поширення страв із
картоплі, а також використання різноманітних ковбас, круп, грибів і свинини.
Білоруська кухня формувалася протягом багатьох століть. Її своєрідність
визначається кліматичними умовами і певною мірою географічним місцем
розташування країни, що знаходиться на кордоні великих геополітичних
регіонів. Білорусія відчула певний вплив різних культур: православного сходу,
католицького заходу, північної прибалтійської культури, мусульманських
народів півдня, єврейської корчемної кухні.
Білоруська кухня вважається однією з найрізноманітніших кухонь в
Європі. Вона відноситься до східноєвропейської кухні. Білоруська кухня є
сукупністю п’яти різних кухонь. Перша – селянська. Це кухня для виживання,
коли потрібно швидко і дешево нагодувати велику кількість людей. Саме її
найчастіше мають на увазі, коли мова йде про національну їжу білорусів.
Потім – міська кухня, яка, в свою чергу, перепліталася із корчевною кухнею, в
якій дуже багато єврейських традицій. Далі – шляхетська кухня, яка ділиться
на кухню багатої та бідної шляхти. І на самий кінець – кухня королів і магнатів
[6].
Закладів ресторанного господарства європейської кухні на території
України є велика кількість, але ресторанів суто білоруської кухні немає.
Білоруські національні страви дуже популярні в нашій країні. Більше того,
деякі господині помилково вважають, що вони є споконвічно російськими.
Тому на сьогоднішній день є потреба у відкритті закладів ресторанного
господарства білоруської кухні, поєднуючи її специфіку та вікові традиції.
Таким чином, структурний аналіз страв традиційної культури харчування
білорусів свідчить про те, що більшість із них – це страви рослинного
походження: борошняні, круп’яні, городні. Білоруські національні страви не
вимагають придбання заморських та дорогих інгредієнтів. Їх роблять із простих
продуктів, доступних кожному.
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Отже, кухня Білорусії формувалася протягом століть і зазнала впливу
багатьох народів, з якими державі так чи інакше доводилося контактувати.
Безумовно, білоруська кухня стрімко зберігає національну специфіку, яка
залежала від спеціалізації господарства. Вона вирізняється надзвичайною
самобутністю, але дуже схожа із українською кухнею. Що стосується чисто
смакових якостей страв білоруської кухні, то вони досить високі, особливо
якщо їх вживають свіжоприготовленими та гарячими.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СПЕЦИФІКА ПРОСУВАННЯ ТУРИСТСЬКОГО ПРОДУКТУ
НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ
У статті досліджено напрямки та способи формування та просування
туристичного продукту в Україні туристичними підприємствами. Розглянуті
основні проблеми, що стримують розвиток туристичної сфери в Україні, а
також напрямки та методи просування туристичного продукту.
Ключові слова: туристична послуга, туристичний продукт, просування
туристичних послуг, засіб просування, збут туристичного продукту.
У сучасному світі туристична індустрія є однією із найпоширеніших
галузей світового господарства, що прогресує щоденно. Завдяки прогресу у
сфері телекомунікацій та інтернету, попит на туристичні послуги зростає.
Таким чином, туристична галузь певної країни має великий вплив на її розвиток
та положення у світовому співтоваристві.
На сьогоднішній день туризм став явищем, що увійшло у повсякденне
життя майже третини населення планети. Початок XXI ст. охарактеризувався
тим, що туризм посів третє місце серед провідних галузей світової економіки за
обсягами доходу. В багатьох країнах і регіонах туризм є основним джерелом
прибутків. За чисельністю працівників індустрія туризму також стала однією з
найбільших у світі – в ній зайнято понад 260 млн. осіб, тобто кожний 10-й
працюючий. Надходження з туристичних подорожей у світовому масштабі
становлять понад 500 млрд. доларів США щорічно. Найбільші прибутки
отримують країни Західної Європи та США [1, с. 300].
Основним фактором формування туристичного продукту для туристичного
оператора є ресурсна база країни та потреби, які можна задовільнити даними
ресурсами. Адже туристичний ресурс є одиницею виміру туристичного
потенціалу регіону чи країни в цілому. Тому, перше, що приваблює
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туроператора у новій для нього країні є фундаментальні природні або
туристично-рекреаційні ресурси. Коли туроператор хоче реалізувати свій
туристичний продукт на території однієї країни, він може працювати як на
певний сегмент споживачів, так і на конкретний вид туризму. Якщо оператор
обирає за ціль задовільнити потреби певного сегменту, він починає шукати
ресурси, які б могли задовільнити потреби цільових споживачів. Але у випадку,
коли туроператор працює на конкретний вид туризму, він зацікавлений у
туристичних ресурсах, які могли б забезпечити умови для створення того виду
туризму, який він хоче реалізувати.
Україна має широкий спектр туристичних атракцій та ресурсів. Це дає
змогу туроператорам створювати туристичний продукт, який орієнтується не
тільки на постійний прибуток від певного виду туризму, але й на сезонність
попиту.

Таким

чином,

туристичний

ринок

України

відкритий

для:

гірськолижного, морського, ділового та культурно-історичного туризму.
Тому Україна має гідний потенціал для просування туристичного продукту
на її території. У такому випадку туристичним підприємствам залишається
тільки шукати нові ідеї та прийоми для ефективного просування туристичного
продукту.
У Законі України «Про туризм» під туристичним продуктом розуміється
попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, до складу яких входять
послуги перевезення, харчування, розміщення та інші туристичні послуги, не
пов'язані з перевезенням і розміщенням, тобто послуги з організації відвідувань
об'єктів культури, відпочинку та розваг [2].
З точки зору споживачів туристичний продукт не є конкретним предметом.
Споживачі розглядають його як нематеріальний продукт, що складається із
туристичних атракцій, природних благ та певних кліматичних умов, що можна
придбати на ринку туристичних послуг. Але з точки зору виробника, тобто
оператора, туристичний продукт є комплексною послугою переважно
рекреаційного характеру, що створений для реалізації у конкретний період часу
та зафіксований у програмі туру. Основна мета будь-якого туристичного
продукту є задоволення потреб споживачів.
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Для того, щоб туристичний продукт дійшов до споживача, туристичні
підприємства повинні забезпечити його ефективне просування на туристичний
ринок.
Стабільність та прибутковість туристичних підприємств напряму залежать
від політики просування туристичних продуктів та послуг. Це означає, що
туристичні підприємства повинні вживати заходи, які будуть спрямованні на
збільшення попиту саме на їх послуги та продукти.
Ефективне

функціонування

ринку

туристичних

послуг

зумовлене

виконанням його суб'єктами наступних умов:
- вільна конкуренція виробників туристичного продукту;
- наявність ринку збуту туристичного продукту;
- існуючий і функціонуючий вільний ринок послуг;
- однакові умови в області якості і безпеки продукту, що випускається;
- об’єктивна ціна на туристський продукт [3].
Від

якісного

задоволення

туристичного

потреб

споживача

обслуговування
залежить

та

найбільш

зростання

повного

прибутковості

та

ефективності економічних результатів не тільки туроператора, але й
туристичного агента. Основним елементом успішної роботи споживача та
продавця є довіра, так як задоволений споживач завжди залишить позитивний
відгук друзям, дасть рекомендації знайомим та через рік знову повернеться до
обраного підприємства.
При просуванні туристського продукту підприємство повинно аналізувати
та враховувати всі його особливості, такі як сезонність, невідчутність послуги,
домінантність та компліментарність. Всі ці елементи впливають на стратегію
маркетингової

діяльності

кожного

підприємства.

При

цьому

потрібно

враховувати, що у кожної фірми також є власні економічні інтереси, своя
особиста зацікавленість та організація роботи, залежно від якої можуть бути
обрані різні методи реалізації.
Основними етапами у просуванні туристського продукту українських
туристських агентств є:
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- прямий зв'язок з туристом, під час якого йому будуть запропоновані
пропозиції згідно його інтересам;
- встановлення довіри і консультування туриста з приводу пропозицій;
- передача коштів турагенту від туриста, тобто оплата тура (пропозиції);
- бронювання туриста, тобто закріплення за ним місць у транспорті, а
також у готельних установах;
- перерахування коштів туроператору або будь-яким іншим організаціям,
які займалися формуванням пакету послуг.
Стратегія реалізації туристського продукту має бути узгодженою із
маркетинговим планом

просування, так

як

маркетинг

є

головним і

найефективнішим елементом у діяльності фірми. Під час узгодження стратегій
визначається ринковий сегмент або сегменти, а також методи та засоби, які
будуть використані при просуванні.
Незалежно від виду туристичної послуги, будь-яка з них потребує
просування на ринок. Просування туристичних послуг – одна зі складових
збуту туристичного продукту, до якого також входять визначення форм і
каналів збуту та розподіл продукту [4, с. 281-291].
Основні

методи

просування

туристичного

продукту

туристичним

підприємством є:
- реклама у соціальних мережах, яка передбачає рекламування основних
послуг агентства, а також другорядних, таких як оформлення візи або
страхування;
- вибір локації місцезнаходження самого туристичного підприємства, адже
у центрі міста потік людей буде значно більший;
- локальна реклама, яка включає в себе розміщення брошур з пропозиціями
відпочинку;
- покращення знань працівників, зокрема відвідування семінарів та
виставок, так як від досвіду і знань агента напряму залежить ефективність
просування туристичного продукту.
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Одним з найфективніших методів просування є виставки. Вони можуть
влаштовуватися

як

туристичними

операторами,

так

і

локальними

підприємствами, які дають можливість укладати нові угоди. Такі виставки
організовуються на рівні держави, але частіше туроператорами. Агенти
з’їжджаються з усієї країни, їдуть за новими знаннями, які в першу чергу є
найфективнішим методом просування. Найбільшою і найпопулярнішою в
Україні виставкою є UITT – туристична виставка «Україна – Подорожі та
Туризм».
UITT - це традиційне щорічне місце зустрічі міжнародних туристичних
організацій, національних і регіональних туристичних комітетів, туристичних
операторів

і

турагентств,

представників

держструктур,

авіа,

готелів,

перевізників та медіа. В UITT'2019 взяли участь 23 країни, серед яких компанії
з Азербайджану, Албанії, Болгарії, Греції, Грузії, Домініканської Республіки,
Єгипту, Ізраїлю, Іспанії, Італії, Кіпру, Куби, Марокко, Палестини, Словаччини,
Словенії, США, Тунісу, Туреччини, України,

Чорногорії,

Шрі-Ланки. В

національній експозиції 2019 року взяло участь 39 міст і регіонів туристичної
України [5].
В сучасних умовах жорсткої конкуренції туристичних підприємств йде
боротьба

за

кожного

потенційного

клієнта.

Ефективність

просування

туристичного продукту залежить від покупців, тому реклама є невід’ємною
складовою існування туристичної індустрії. Чим більша конкуренція, тим
більші вкладення інвестицій в рекламу. В сучасному світі найбільшою
популярністю користуються соціальні мережі та месенджери, через які і
відбувається просування туристського продукту.
Так як інвестиції в рекламу є основною складовою, то кожен підприємець
при інвестуванні коштів має скласти план формування стратегії просування
продукту, так як це дасть можливість приблизно спрогнозувати їх окупність у
майбутньому.
Формування стратегії просування туристського продукту в Україні
складається з:
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- розроблення ідеї та стратегії;
- оцінки та складання можливого бюджету;
- оцінювання можливих перешкод;
- формулювання мети і цілі просування.
Тривалість стадії впровадження продукту на ринок може варіюватися в
широких межах і визначатися якістю продукту, його відповідністю потребам і
правильністю обраної стратегії туристичного маркетингу [6, с. 394].
Враховуючи викладений матеріал можна зробити висновок, що ефективне
і правильне просування туристичного продукту позитивно впливає не тільки на
збут та економічне процвітання туристичних підприємств, але й на оптимальне
конкурентне середовище у країні в цілому. Правильна маркетингова стратегія
підприємств збільшує їх частку на українському ринку, зміцнює лояльність
споживачів та подовжує довготривалі стосунки з ними. Для процвітання на
туристичному ринку України підприємці мають створювати нові прийоми
просування та заохочення для власних туристичних продуктів.
Не всі прийоми та ідеї, які формують та використовують більшість
туристичних підприємств є чітко ідентифікованими та визначеними наукою.
Проте характерні ознаки та загальні маркетингові правила все ж таки
формулюють чітке означення цього явища.
На даному етапі дослідження ринку збуту туристичних послуг, термін
«просування туристичних послуг» є комплексним поняттям. Це пояснюється
тим,

що

«туристичний

продукт»

має

ряд

чітких

відмінностей

від

широковідомого поняття «продукт». Адже при розробленні туристичної
пропозиції туроператор створює економічно залежну мережу контрагентів, які
забезпечують споживача транспортуванням, харчуванням та усім необхідним
для досягнення цілей подорожі та відпочинку, що в сукупності і формує
туристську послугу. Таким чином специфікою просування туристичного
продукту на українському ринку є комплексність самого поняття.
Актуальність цього дослідження також пояснюється тим, що в країнах
Європейського союзу туристи планують свій відпочинок самостійно, не
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потребуючи допомоги підприємств-посередників, тобто туристичних агентств.
Українські туристи більш схильні до пакетних турів, про що свідчить велика
кількість існуючих туристичних операторів у країні, тому така тенденція і
пояснює специфіку просування туристичного продукту.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
SWOT-АНАЛІЗ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ
У ПЕРЕДМІСТІ М. ВІННИЦЯ
У статті здійснено SWOT-аналіз підприємств індустрії гостинності у
передмісті м. Вінниця. Констатовано, що дана галузь потребує подальшого
розвитку та вдосконалення, запропоновано шляхи активізації її розвитку.
Ключові слова: ринок послуг, готельно-ресторанне господарство, готель,
ресторан, конкурентоздатність.
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Готельне

господарство

є

основним

складником

туристичної

інфраструктури та відіграє провідну роль у презентації національного
туристичного продукту на світовому ринку туристичних послуг.
Готельно-ресторанна справа є одна з високорентабельних галузей світової
економіки. У ХХІ ст. вона стає провідним напрямком економічного і
соціального розвитку України [1]. Ефективність діяльності підприємств
готельного господарства на ринку готельних послуг у значній мірі визначається
їх економічним потенціалом, який являє собою синтез фінансової, трудової,
комерційної, маркетингової, інформаційної, конкурентної та інших складових.
Проектування готельно-ресторанного підприємства потребує детального
прогнозування його діяльності, базуючись на аналізі економічного потенціалу
та дослідженні ринку діючих конкурентів у часи економічної кризи.
Вважаємо

доцільним

провести

SWOT-аналіз

готельно-ресторанного

господарства у передмісті м. Вінниця, а також запропонувати шляхи його
вдосконалення. Готельний ринок та його аналіз представлено в таблиці 1 [4].
Аналізуючи дані таблиці 1, можна зробити висновок, що для невеликого
міста дана насиченість ринку є доволі незначною, але для готельноресторанного господарства, а саме для проектованого готелю, існує значна
перевага – усі готелі без зірковості. Жоден готельно-ресторанний комплекс не
проходив сертифікацію, проте, варто зазначити, що більшість надає якісні
послуги. Розглядаючи ресторанне господарство, то насиченість цього ринку
середня. На території передмістя м. Вінниця розміщено 14 закладів готельноресторанного господарства без категорії, 12 ресторанів і 11 кафе (барів).
Таблиця

1

–

Насиченість

ринку

міста

закладами

готельно-

ресторанного господарства
Вид ЗГГ
Готельно-ресторанний заклад
Ресторан
Кафе
ВСЬОГО

Кількість підприємств, од. Інвентарна кількість місць, од.
14

4100

12
11
35

2500
1400
8000
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Підприємства ресторанного господарства, зосереджені у передмісті
м. Вінниця, представляють в основному такі кухні: Європейська, Українська,
Японська та змішана. Заклади також надають розширений асортимент послуг.
Незалежно від насиченості ринку готельно-ресторанного господарства
можна визначити

головних конкурентів за допомогою відгуків на сайті

https://www.google.com/maps,

а

також

дослідити

їх

діяльність,

що

проілюстровано у таблиці 2 [5].
Таблиця 2 – Конкурентні профілі підприємств готельного господарства
Готель
«Гостевія»

Готель
«Фенікс»

Готель
«Козацький
стан»

Готель
«Версаль»

Готель
«Драйв
клуб»

156

98

46

78

38

-

-

3

-

-

Наявність ЗРГ

Ресторани,
бар

Ресторан

Ресторан

Ресторан

Ресторан

Місцезнаходження

10 км. від
Вінниці по
Київській,
Стрижавка

м Вінниця,
Об'їзне шосе

Вінницька
об’їзна

Тиврівське
шосе, 2

вул. С.
Зулінского,
42а

Показник
Інвентарна
кількість місць
Категорія

Додаткові
послуги
(безкоштовні)

Автостоянка,
Wi-Fi

Ціни за номер
(за добу)

440 – 1880
грн.

Автостоянка, Автостоянка, Автостоянка, Автостоянка,
Wi-Fi
Wi-Fi
Wi-Fi
Wi-Fi
840 – 1650
грн.

250
грн.

600-1200 грн.

1200-4500
грн.

На основі даних з таблиці 2, можна зробити наступні висновки:
 харчування, як правило, (разове, сніданки) входить у вартість
проживання;
 всі готельні комплекси мають власні кафе або ресторани.
Таким чином, при всіх готелях розміщений заклад ресторанного
господарства, що є зручним для мешканців готелю і приносить додатковий
прибуток підприємству.

Задля здійснення аналізу діяльності готельних

комплексів було проведено опитування, у якому брали участь 5 найбільших
конкурентів. Результати анкетування представленні в таблиці 3 [5,6].
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Таблиця 3 – Оцінка конкурентів за визначеними критеріями
Показник
Обслуговування гостей у
номерах
Надання у номер дитячого
ліжка
Супутникове та кабельне
телебачення
Парковка автотранспорту

Готель
«Гостевія»

Готелі – конкуренти
Готель
Готель
Готель
«Козацьки
«Фенікс»
«Версаль»
й стан»

Готель
«Драйв
клуб»

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Виклик таксі

+

+

+

+

+

Наявність свіжої преси.
Організація та
обслуговування банкетів.
Безпровідний безкоштовний
доступ до мережі Інтернет
типу Wi-Fi
Номери для тих, хто не
палить
Наявність праски та дошки
для прасування в номері
Постійна зміна предметів
гігієни та одноразових речей
у номерах
Наявність міні-бару в номері
Безкоштовне користування
фітнес-центром (оздоровчим
центром)
Номери для людей з
обмеженими фізичними
можливостями

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

-

+

-

-

-

+

+

-

-

-

Входження до мереж

-

+

-

-

-

Активна маркетингова
політика

+

+

+

+

+

Наявність дисконтної
програми або спеціальних
програм

-

-

-

+

-

Розміщення з тваринами

+

-

+

+

+

Безготівковий розрахунок

+

+

+

+

+
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Зважаючи на маркетингові дослідження, можна стверджувати, що з п’яти
готельних комплексів, наведених в таблиці 3 головним конкурентом є готельноресторанний комплекс «Фенікс». Оскільки він відповідає усім критеріям
наведеними в таблиці та має наступні переваги:
 надає послуги з обслуговування гостей в номерах;
 має в наявності підключення до супутникового та кабельного
телебачення;
 користування спортивним залом;
 парковка автотранспорту;
 можливість виклику таксі як однієї з додаткових послуг;
наявність свіжої преси;
 безпровідний безкоштовний доступ до мережі Інтернет;
 постійна зміна предметів гігієни та одноразових речей у номерах, що є
обов’язковим;
 наявність міні-бару в номері;
 активна маркетингова політика;
 наявність дисконтної програми.
Ресторанне господарство являє собою галузь народного господарства,
основу якої складають підприємства, що характеризуються єдністю форм,
організації виробництва й обслуговування споживачів, які розрізняються за
типами, спеціалізацією [2]. Роль ресторанного господарства на сучасному етапі
визначається характером і масштабами потреб людей у послугах з організації
споживання матеріальних і духовних благ у не домашніх умовах. Ресторанна
справа в світі є однією з найприбутковіших.
У передмісті м. Вінниця зосереджено 33 підприємства ресторанного
господарства, з них: 12 ресторанів та 11 кафе. Доцільним є охарактеризувати
заклади, що розташовуються поблизу головного конкурента серед готельноресторанних комплексів «Фенікс». Дані характеристики наведено у таблиці 4.
[5, 6]:
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Таблиця 4 – Характеристика закладів ресторанного господарства
Тип закладу, найменування

Адреса

Ресторан «Atlas-grill»
Ресторан «Лаванда»
Ресторан «Диканька»
Ресторан «Козацький стан»
Ресторан «Вечорниці»
Ресторан «Божедар»
м. Вінниця,
Об’їзне шосе
Ресторан «Планета Grillbar»
Кафе «Курочка»
Кафе «З ранку до ночі»
Кафе «Берлога»
Кафе «Розгуляєво»
Кафе «Смачна кишенька»
Всього місць:

Режим
роботи
11:00 – 24:00
11:00 – 24:00
11:00 – 24:00
11:00 – 24:00
10:00 – 24:00
09:00 – 23:00

Кількість
місць
200
300
300
400
300
200

Google оцінка за
відгуками
4,6
4,6
4,4
4,4
4,3
4,3

10:00 – 23:30

250

4,5

11:00 – 24:00
09:00 – 23:00
12:00 – 24:00
11:00 – 24:00
08:00 – 22:00
-

100
75
80
120
55
2180

4,2
4,4
4,2
4,1
4,3

Відповідно даним таблиці 4, всі заклади ресторанного господарства
розташовані на Об’їзному шосе та є безпосередніми конкурентами. Згідно
відгукам на сайті Google, усі ресторани та кафе оцінюються в діапазоні від
4,1 до 4,6 по 5-бальній шкалі, що свідчить про якісне обслуговування. Також,
можна зазначити, що лідерами ринку є ресторани «Atlas-grill» та «Лаванда»
(входить до складу готельно-ресторанного комплексу «Фенікс»).
Таким чином, можна стверджувати, що у передмісті м. Вінниця ринок
готельно-ресторанного господарства є насиченим. Серед досліджуваних
підприємств лідером є готельно-ресторанний комплекс «Фенікс».
Задля підвищення конкурентоспроможності досліджуваних підприємств
необхідно реалізувати першочергові заходи з підвищення ефективності
використання

існуючої

інфраструктури;

розширити

мережу

готельних

підприємств шляхом будівництва нових об’єктів, створити ефективну систему
управління, здійснити професійні маркетингові дослідження, розробити та
почати реалізовувати програму активного просування готельно-ресторанного
продукту;

підготувати персонал, відпрацювати принципи і механізми

підтримки органами місцевого самоврядування; підвищити інвестиційну
привабливість, створити систему моніторингу, управлінського обліку.
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Проценко В.Р.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДОСЛІДЖЕННЯ ЯГІДНОЇ СИРОВИНИ ЯК ІНГРЕДІЄНТА
ІННОВАЦІЙНИХ ДЕСЕРТІВ
Статтю присвячено дослідженню ягідної сировини як інноваційного, корисного
та багатогранного інгредієнта кондитерських виробів. Ягідні десерти є
традиційною складовою багатьох кухонь,але саме впровадження інноваційних
технологій дозволить поглянути на кондитерські вироби по-новому.
Ключові слова: ягідна сировина, кондитерство, інноваційні технології,
органолептична оцінка, засвоюваність сировини, раціональне харчування.
Постановка

проблеми.

Стрімкий

розвиток

закладів

ресторанного

господарства має позитивний вплив на розробку та впровадження інноваційних
технологій

багатьох

страв,

в

тому
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числі

і

кондитерських

виробів.

Удосконалення

ягідних

десертів

спостерігається

в

багатьох

закладах

ресторанного господарства, підприємствах, які турбуються про якість власного
асортименту та намагаються «йти в ногу» з провідними французькими
кондитерськими.
Інноваційні технології виготовлення ягідних десертів мають позитивно
впливати як на органолептичну оцінку готового продукту, так і на покращену
засвоюваність інгредієнтів.

На сьогодні проблема забезпечення населення

раціональним харчуванням є однією з найважливіших. Загальновідомі основні
фактори, які впливають на стан здоров’я людини: екологія, генетика, стан
медицини, спосіб життя та харчування. Людина сама може серйозно впливати
на останній фактор шляхом вживання тих продуктів харчування, які мають у
своєму складі взаємодіючі речовини, які допомагають організму людини
здійснювати щоденні функції, запобігати проявам захворювання і боротися з
ними.
Як відомо, ягода – це тип простого плоду, що має м'яку їстівну м'якоть та
насіння, що утворюються з єдиної зав'язі [1]. Їх класифікація досить складка та
розгалужена. Усі ягоди поділяються на справжні, дикорослі, несправжні та
складні. До справжніх можна віднести виноград, смородину, аґрус, до
дикорослих – журавлину, чорницю,

брусницю, обліпиху. До

несправжніх

відносяться такі ягоди, як полуниця, суниця садова, до складних – малина,
ожина тощо.
За словами екс-міністра охорони здоров’я Уль’яни Супрун, ягоди - це не
просто їжа, а функціональна їжа, тобто така, що допомагає знизити ризики чи
полегшити перебіг якихось захворювань. Зокрема, завдяки антоціанам та
вітамінам ягоди мають антиоксидантні, протимікробні, протизапальні і нейрота кардіопротекторні властивості. А недостатнє споживання фруктів та ягід
нещодавно визнали однією з причин передчасної смертності [2].
Характерним для ягід є високий вміст води - 75-95 %. Завдяки їй
більшість нутрієнтів знаходиться у розчиненому вигляді і добре засвоюється
організмом. Розчинені у воді солі калію швидко виділяються з сечею і разом з
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ними виділяється зайва рідина і з нею екстрагуються продукти метаболізму та
водорозчинні токсини. Ягоди є важливим джерелом забезпечення вітамінної та
мінеральної повноцінності харчування [3,с. 135].
Р-вітамінна цінність ягід та забарвлення зумовлюються вмістом у них
фенольних речовин: флавонолів, катехінів, антоціанів (особливо багато їх у
забарвлених сортів винограду), фолієвої кислоти, фенольних речовин. Загалом,
залежно від виду, ягоди містять найрізноманітніші речовини, корисні для
організму людини. Харчова та біологічна цінність ягід, їх значення в
харчуванні наведено у рисунку 1.
Таким чином, користь ягід для здоров’я важко переоцінити і потрібно
враховувати усі властивості ягід, аби зберегти цю користь в уже готових до
споживання десертах.
Протягом останнього часу істотно змінився асортимент десертів, до
складу яких входять ягоди.
Враховуючи той факт, що будь-який, навіть класичний рецепт можна
адаптувати і додати до нього ягоди, не існує чіткої класифікації ягідних
десертів. Десерт – це, зазичай, складна страва, яка складається з кількох
компонентів. Саме тому доречно буде описати ці компоненти, до складу яких
входять ягоди.
Важливе джерело
водорозчинних вітамінів
Джерело ефірних олій
та фітонцидів

Джерело вуглеводів

Джерело мінеральних
речовин
Ягоди у
раціональному
харчуванні

Джерело органічних
кислот

Джерело білків низької
біологічної цінності

Рисунок 1 – Харчова та біологічна цінність ягід, їх значення в харчуванні
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Найяскравішим

прикладом

застосування

новітніх

технологій

є

приготування мусових десертів. Це багатошаровий десерт, який поєднує в собі
багато складових та технік.
Можна поділити дані компоненти на наступні види:


кулі – це однорідне, зазвичай односкладне пюре. Саме ця ягідна

начинка в мусових десертах є своєрідним «центром» смаку. В рецептуру
завжди входить ягідне ( або фруктову) пюре,

трохи цукру та пектин

(або желатин). Уся ця маса кип’ятиться і заморожується, щоб потім увійти до
складу десерту;


конфі – це фруктове пюре, проварене і з додаванням пектину (або

желатину). Відмінність полягаєв тому, що конфі більше за консистенцією
нагадує джем, а кулі – желе. Хоча, часто все залежить від рецептури.
Використовується також в якості основної начинки;


кремю – це кремоподібна начинка. Її консистенція знаходиться в

проміжку між мусом і соусом. Найчастіше в кремю входять складові
англійської крему англез, а саме: жовтки, вершки, цукор, молоко, і додають
потрібні акценти – шоколад, ягідні складові, пасти. Кремю також є начинкою в
мусовому десерті, але цілком може бути самостійним порційним десертом в
стакані. Його смак не є яскраво-вираженим, але тонко відчувається в загальній
концепції десерту;


компоте – це може бути повноцінний десерт (до прикладу ягоди в

сиропі) або складова мусового десерту. Якщо береться до уваги повноцінний
десерт, то це томлений в цукровому сиропі і спеціях набір ягід або фруктів. При
приготуванні такої начинки для десерту потрібно проварити ягоди в цукровоглюкозного сиропі, до них додаються желіфікуючі компоненти і все проходить
етап заморозки. Компоте має багатий смак,до того ж, можна використовувати
практично необмежені комбінації;


крем – складова, яка добре поєднується з будь-якою ягодою. Адже

найчастіше крем заварюється борошном або крохмалем, які зв’язують вологу,
що міститься в ягоді;
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курд – це щільний та густий крем, дуже ніжний та приємний на

смак;


мус – ще одна обов’язкова складова мусового десерту. Він є

зовнішнім шаром. За консистенцією найніжніший, такої легкості йому надають
напівзбиті вершки.

Ягоди можна додавати в мус як у вигляді пюре, так і

цілими.
Окрім вищезазначеного ягоди можна використовувати для пудингів,
морозива, соусів, джемів, різних видів тіста, ганашів та інших різноманітних
кремів. Незамінні ягоди є для приготування таких десертів, як мармелад,
пастила, зефір, конфітюр, желе, цукати.
Практично усі ягоди можна використовувати при виготовленні десертів,
але потрібно розумно їх підбирати, адже немає універсального правила, яке
дозволяє використовувати усі ягоди для будь-якого виду кондитерського
виробу. Ягоди всі різні, і використовувати їх варто залежно від того, який склад
та властивості вони мають.
Також вагоме значення має стан ягід – свіжі, заморожені, у вигляді пюре
тощо. Свіжі ягоди добре відправляти в тарталетки, тарти, пироги. До прикладу,
при приготуванні тирольського пирога на мафінній основі ягоди можна
поставити поверх і коли мафін буде випікатися, то ягоди дадуть сік, яким він і
просочиться і стане ще соковитішим. Недоліком свіжих ягід є те, що вони
містять велику кількість води. Найбільше її в полуниці,смородині, малині та
ожині, а також вишні, яка достатньо м'ясиста ягода і соку дає багато. Але це
можна виправити. При приготуванні начинок з водянистих ягід, їх необхідно
проварити з крохмалем, таким чином начинка стабілізується і з нею буде
зручно працювати. Крохмаль досить універсальний загусник і чудово взаємодіє
з більшість ягід. Винятком є чорниця та чорна смородина. При термічній
обробці ці ягоди вступають у взаємодію з крохмалем та частково втрачають
яскравість природного кольору. При виході, десерт набуває тьмяного сірофіолетового відтінку. З усіма іншими показниками (смак, аромат) все
залишається незмінно.
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Зберегти консистенцію кондитерського виробу можна також за допомогою
правильного розподілення загальної частки вологи. При внесенні в готову
рецептуру ягід, їх потрібно пробити в блендері, але додати на одне яйце менше
ніж потрібно і замість нього вже вносити ягідне пюре – 15-20 % від загальної
маси. Таким чином покращиться смак виробу, збільшаться його корисні
властивості, а консистенція залишиться незмінною. Проте існують винятки і
надмірна кількість води в свіжих ягодах піде лише на користь. Зазвичай це ті
десерти, які подаються вже холодними. Наприклад в панна-котту буде
доречним додавання ягідного пюре з великою часткою вологи. При термічній
обробці деяких ягід корисно додавати частину кислоти. Це дозволяє зберегти
яскравість кольору та залишить смак і аромат більш насиченим. Це може бути
аскорбінова, лимонна кислота, або ж сік цитрусових. Зазвичай на кілограм
ягідного пюре достатньо додати 15 грамів кислоти.
Сировиною для компонентів ягідних десертів є: ягідні пюре (протерта маса
з відокремленим насінням і шкіркою), ягідні підварки (пюре, змішане з цукром
і піддане пастеризації в герметичній тарі або уварюванню), харчові кислоти,
ароматичні речовини тощо.
Ягідні десерти характеризуються приємним ягідним ароматом, кислосолодким смаком, високою енергетичною цінністю, доброю засвоюваністю.
Серед цукристих кондитерських виробів вони мають найбільш високу
біологічну цінність, оскільки для їх виготовлення використовується сировина,
що багата вітамінами, мінеральними і пектиновими речовинами.
Висновок. Виробництво десертів, як і уся галузь харчового виробництва
має піддаватися процесу модернізації або інноваційному покращенню. На
сьогодні розробка нових технологій, що спрямовані на збільшення вмісту в них
корисних речовин шляхом додавання ягідної сировини дозволить підвищити
якість десертів та покращить засвоюваність у них корисних речовин.
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ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
В КРИЗИСНІЙ СИТУАЦІЇ
У статті розглядається проблема ефективного управління готельними
підприємствами в умовах кризи. Розглянуті поняття маркетингової стратегії
адаптації та її компонентів. Виділено визначальні елементи антикризової
стратегії, такі як рішення про розміщення ресурсів, адаптація до зовнішнього
середовища, внутрішня координація, створення тривалих конкурентних
переваг.
Ключові слова: готельне підприємство, кризисна ситуація, адаптація, криза,
конкурентні переваги, економічна криза.
Постановка проблеми. Будь-яка економічна криза веде до збільшення
ризиків, загострення конкуренції та погіршення фінансового становища
багатьох підприємств, що працюють в сфері гостинності. Крім зовнішніх
факторів, криза готельного бізнесу часто спровокована слабкою системою
управління готелями, неадекватними взаємовідносинами з клієнтами і
управлінням

доходами.

Несприятлива

економічна

кон'юнктура

змушує

керівників готельних підприємств переглянути стратегію розвитку, а саме,
оптимізувати свою діяльність шляхом скорочення витрат і застосування
маркетингових інструментів.
Проблема розвитку готельного бізнесу в період економічної кризи є
актуальним завданням для власників готельних підприємств.
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Формулювання цілей статті (постановка завдання). Таким чином, метою
даного дослідження є спроба сформувати модель функціонування готельних
підприємств, яка може мати місце на міжнародному ринку туризму в період
кризи.
Аналіз актуальних досліджень та публікацій. Дослідженням теоретичних
та практичних проблем готельного бізнесу в період економічної кризи
займалися низка українських вчених, зокрема М.Мальська, А.Андрощук,
Г.Яковенко та інші. Серед зарубіжних вчених можна відмітити Р.Розенберга,
Г.Клікета, Р.Брайан та інші. Утім, особливості розвитку готельних підприємств
у період кризи повністю дослідити неможливо.
Виклад основного матеріалу дослідження. У наш час управління кризою
стало важливою частиною адаптаційної стратегії в готельній індустрії, будучи
ефективним інструментом контролю, попередження і отримання знання про
загрози готельного бізнесу, щоб володіти ситуацією і розуміти, як управляти
ринковою нестабільністю.
Аналіз поточного і перспективного стану справ при кризовому управлінні
складається з декількох послідовних етапів:
 аналіз ситуаційних даних по готельному підприємству (включаючи
фінансовий, комерційний і маркетинговий аудит);
 можливі наслідки кризи для готелю;
 необхідні дії для виходу з кризи;
 потенційні фактори ризику дій;
 терміни реалізації антикризових заходів.
Фінансово-економічні кризи мають великий вплив на готельну індустрію.
Менеджери готельних підприємств повинні проводити адаптацію своїх
стратегій з метою досягнення максимально можливої ефективності, а також для
переконання занепокоєних і скептично налаштованих споживачів в покупці
готельних послуг [1].
Одним з найважливіших факторів споживчої конкурентоспроможності
підприємств готельного господарства, особливо в кризовий період, виступає
252

якість готельних послуг, що визначає рівень споживчої привабливості
компонентів обслуговування на основі їх відповідності очікуваним стандартам.
Під час кризи надзвичайно важливим стає правильне визначення та облік
різноманітних ціннісних чинників, що стосуються готелів, а також їх клієнтів та
контрагентів. При правильному підході до реалізації антикризової адаптаційної
стратегії

готельні

підприємства

отримують

можливість

проведення

інноваційних перетворень і подолання кризи ділової ідентичності.
Також аналіз стану поточних справ готельного підприємства можна
проводити за допомогою оціночної матриці (табл. 1), в якій представлені
основні «сфери» досліджуваного бізнесу, визначена вихідна ступінь значущості
(питома вага), де керівник готельного підприємства повинен оцінити за 10бальною шкалою кожну сферу. «Підсумок» обчислюється як добуток оцінки за
шкалою і питомої ваги. Уявляємо основні критерії за допомогою оціночної
матриці.
Таким чином, слід зазначити, що «питома вага» управління є найбільш
значущим фактором у період кризи, який вирішує проблеми підприємства
засобами кризового менеджменту [2].
Таблиця 1 – Приклад оціночної матриці для кожної альтернативи
Потенціал

Питома
вага

Фінанси

0,2

Управління

0,3

Закупка

0,1

Збут послуг(продукції)

0,2

Маркетинг

0,1

Кадри

0,1

Шкала
0

1

2

3

4

5

6

Підсумок
7

8

9

+

10
0,4

+

1,2

+

0,1
+

0,8
+

+

1

0,6
0,3
3,4

Реалізація кризового менеджменту, який становить основу функціонування
у готельному бізнесі в період кризи, слід розділити на декілька етапів (рис. 1).
Розглянемо поетапне проведення заходів кризисного менеджменту.
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Кризисний
Діагностика

Програма виходу
із кризи

Програма виходу
із кризи

Персонал

Витрати

Рівень
технологічності

Ефективність
бізнес‐процесів

Задоволеність
клієнтів

Інновації у бізнесі

Кількість клієнтів

Рівень управління

Ціна послуг

Ступінь лояльності
клієнтів
Конкурентоздат‐
ність

Інвестиції
Ефективна
маркетингова
стратегія
Рисунок 1 – Модель функціонування готельного підприємства в період
кризи
1. Діагностика. Діагностування стану справ в готельному підприємстві
проводиться за чотирма групами характеристик. Перше - це базові елементи
ведення бізнесу: персонал, рівень технологічності, інноваційності бізнесу і
рівень управління. Наприклад, якщо говорити про команду готелю, інтерес
повинні представляти: організаційна структура, її ефективність, відсутність
дублюючих функцій. Зокрема, керівник повинен знати, скільки людей у нього
працює в розрахунку на один номер. Зазвичай в готелях категорії «3 зірки» це
не більше однієї людини, а в готелях рівня «5 зірок» показник може складати
від 1,5 до 2,5 осіб у готелях delux.
Порівнюючи свій показник з середнім, підприємство розуміє, ефективне
воно, чи ні. Крім статистичних даних, керівництву необхідно аналізувати рівень
компетенції

персоналу,

ступінь

роботою,мотиваційні заходи
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задоволеності

людей

своєю

2. Програма виходу із кризи. Друга ніша, в якій необхідно проводити
діагностику в період кризи, - це ефективність бізнес-процесів в готельному
підприємстві. Існує ряд параметрів, за якими можна проаналізувати операційну
діяльність. Наприклад, наскільки витрати, які несе операційна діяльність,
можна порівняти з доходом, який отримує готель; в якій мірі число людей,
зайнятих на певній ділянці, відповідає необхідності; наскільки ефективно
продаються послуги тих чи інших служб готельного підприємства. Наведемо
наступний

приклад:

варто

проаналізувати,

чи

правильно

працюють

співробітники в ресторані, чи пропонують гостю вчасно вино та десерт;
наскільки конфігурація столиків в ресторані відповідає формату відвідувачі.
Тут мова йде про додаткові доходи і рентабельності всього бізнесу. Потрібно
розуміти, що неефективність бізнес-процесів впливає на якість обслуговування,
а значить – на рівень задоволеності гостей і взаємин партнерами. Само собою
зрозуміло, що готельна галузь породжує солідні інвестиції, які необхідні для
розвитку, особливо в період кризової ситуації як всередині країни, так і самого
підприємства [4].
3. PR-компанія. Третій рівень діагностики - це ринкові показники
функціонування готельного підприємства, задоволеність клієнтів якістю
обслуговування, ступінь їхньої лояльності до готелю, конкурентоспроможність
пропонованих послуг. Виправити ситуацію на цьому рівні, якщо були упущені
можливості двох інших, набагато складніше, так як готельне підприємство
може вже втрачати свою частку ринку, що, безсумнівно, буде позначатися на
показниках прибутковості.
Якщо негативні явища зачіпають фінансову ефективність готельного
підприємства, він втрачає прибуток, а значить і рентабельність, має неадекватні
показники ліквідності. Заходи по санації бізнесу спрямовані на відновлення
платоспроможності готельного бізнесу. Це і реструктуризація боргів, якщо є
труднощі з поверненням кредитів, підвищення ліквідності ресурсів готелю,
оптимізація витрат.
255

До PR-компанії відносять також ефективну маркетингову стратегію
залучення клієнтів з мінімальними вкладеннями і максимальним прибутком. В
даному випадку при рекламуванні готельних підприємств мають місце такі
канали просування:
- знижки та акції для постійних і новоприбулих клієнтів (купівля
комплексу послуг із суттєвою знижкою для клієнта) з метою повторних
продажів;
- реклама в ЗМІ;
- співпраця з аеропортами, авіакомпаніями, великими торговельними
центрами;
- роздача листівок, флешмоб в людних місцях;
- інтернет-маркетинг (статейний маркетинг, e-mail-розсилка, ведення
діяльності в соціальних мережах, контекстна реклама готельного підприємства)
[3].
Таким чином, наведена функціональна модель дозволить отримати
представлення про необхідність заходів в період кризи для готельних
підприємств, базовий набір дій, де кожен окремий готельний бізнес буде,
безсумнівно, мати свої особливості в залежності від причин кризи, що виникла.
Висновки. Готельна галузь є важливим бізнесом в глобальних рамках, а
сучасні тенденції розвитку та туристичний попит впливають на його
модифікацію.

Численні

тенденції

підкреслюють

важливість

сучасного

готельного бізнесу, оскільки сучасного туриста не задовольнити лише
основною пропозицією готельного обслуговування, але вимагає персональної
служби, що стає основним мотивом для поїздок. В результаті існуючого і
постійно зростаючого розмаїття готельних комплексів зростає конкуренція, в
якій необхідно «виживати» підприємствам. В результаті функціонування
готельних підприємств в

період кризи

основною метою

є

збереження цінності

галузі гостинності. В рамках даної публікації була спроба сформувати модель
управління підприємством готельної галузі в період кризи, що володіє базовим
набором дій, необхідним для поліпшення кризової ситуації.
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