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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ ТА ХАРЧОВОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ 

 

 

УДК 338.486 

Мала В.В. 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВ У ГАЛУЗІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

Розглянуто підходи до визначення поняття стратегії, її сутність та 

призначення у готельно-ресторанних закладах. Розглянуто поняття 

«стратегічна прогалина» та її значення при прийнятті управлінських рішень. 

Ключові слова: готельно-ресторанне господарство; стратегія; стратегічне 

управління; стратегічний набір; стратегічна прогалина. 

Постановка проблеми. Актуальність даної теми пояснюється тим, що за 

сучасних складних умов розвитку та функціонування господарюючих суб’єктів, 

виникає потреба в удосконаленні системи управління економікою підприємства, 

здатної адаптуватись до нестабільного зовнішнього середовища. Одним із 

напрямів вирішення цього завдання є формування ефективного стратегічного 

управління та розробка науково обґрунтованих стратегій розвитку. Управління 

готельно-ресторанним комплексом практично неможливо уявити без досконало 

спланованої господарської діяльності як на стратегічному, так і тактичному та 

оперативному рівнях. Слід зазначити, що стратегічний рівень вважається 

ключовим, так як саме на ньому приймаються життєво важливі для подальшого 

розвитку готельно-ресторанних комплексів управлінські рішення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Предметом досліджень 

вітчизняних науковців виступали підприємства готельного та ресторанного 

господарства як окремі складові частини індустрії гостинності. А. Бакаев,                
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В. Беседін, А. Галицький, В. Герасимчук, В. Геєць, Л. Дончак, Н. Ковтун,                

В. Корнєєв, С. Лихопад, В. Малюта, Б. Мізюк, А. Музиченко, Б. Панасюк,                 

В. Савченко, Д. Стеченко, В. Шевчук, та ін. переважно розглядали розвиток 

готельно-ресторанного бізнесу з точки зору розробки стратегічних рішень.  

Метою статті є дослідити та узагальнити існуючі підходи до визначення 

сутності стратегії в управлінні закладами готельно-ресторанного господарства.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасне визначення стратегії 

важко сформулювати одним реченням. Науковці виділяють кілька основних 

підходів до визначення стратегії підприємства [2, с. 297]:  

1) перший підхід ґрунтується на уявленнях зацікавлених у розвитку 

підприємства осіб про результати цього розвитку і оптимальному стані фірми. 

При такому підході в процесі формування стратегії розвитку виділяється чітка 

ієрархія «місія – стратегія − цілі − завдання»;  

2) другий підхід розглядає стратегію розвитку підприємства як синтез 

окремих стратегічних рішень, визначаючи її як сукупність рішень, достатніх для 

визначення основних напрямів діяльності;  

3) третій підхід являє собою різні комбінації елементів перших двох.  

Велика кількість визначень стратегії є свідченням значної уваги до цього 

поняття серед зарубіжних та вітчизняних економістів. Аналізуючи наведені 

визначення, потрібно звернути увагу на декілька важливих моментів. По-перше, 

більшість авторів визначає стратегію як план управління фірмою в цілому. По-

друге, призначення цього плану – це досягнення довгострокових цілей фірми. 

Отже, стратегія розробляється і реалізується для всього підприємства як єдиної 

господарської одиниці на тривалий період і стосується лише концептуальних, 

життєво важливих для підприємства напрямів діяльності [5]. 

Ще однією важливою характеристикою стратегії є визначення її як 

«мистецтва управління» (Є. І. Велесько, О.О. Биков, З. Дражек). Саме цим 

словосполученням підкреслюється винятково творчий, неформалізований 

характер стратегії. Розробити типову стратегію неможливо; кожна стратегія є 

унікальною [5]. 



12 

Поняттю стратегічного управління присвячено багато публікацій 

вітчизняних та зарубіжних авторів. Так, С. Лихопад та Н. Майданська 

розглядають стратегічне управління як діяльність підприємства в умовах 

невизначеності та поділяють його в залежності від виду ресурсів підприємства: 

стратегічне управління персоналом, стратегічне управління прибутком 

підприємства тощо [3, с. 265].  

Варто відмітити погляд Б. Мізюка, на думку якого стратегічне управління 

передбачає довгострокове керування організацією, визначення специфічних 

цілей діяльності, розроблення стратегій для досягнення цих цілей, враховуючи 

всі зовнішні та внутрішні умови [4, с. 403].  

Отже, стратегія – це комплексний план, який розробляється на основі 

науково обґрунтованого підходу і призначається для досягнення довгострокових 

цілей підприємства. 

Реальна стратегія підприємства складається з двох частин: продуманих, 

цілеспрямованих дій та реакції на непередбачуваний розвиток подій. Отже, 

стратегія підприємства складається із запланованих дій (спрямована стратегія) і 

деяких поправок у разі виникнення непередбачених обставин (незаплановані 

стратегічні рішення). 

Підприємство повинно мати добре обґрунтовану стратегію дій, але повинно 

також бути готовим адаптуватися до обставин, які можуть виникнути у 

майбутньому. 

Подолання недоліків стратегій пов’язано з усвідомленням багатоплановості 

поняття «стратегія», яке знаходить вираження в «стратегічному наборі». 

Враховуючи багатоплановий характер діяльності підприємства, потрібно 

зазначити необхідність існування певного переліку взаємопов’язаних стратегій, 

що являють собою так званий «стратегічний набір». 

Стратегічний набір – це система стратегій різного типу, що їх розробляє 

підприємство на певний відрізок часу, яка відбиває специфіку функціонування 

та розвитку підприємства, а також рівень його претендування на місце й роль у 

зовнішньому середовищі. Це не демонстрація загальних намірів, а акцентування 

на відзначених характеристиках та особливостях окремих підприємств. 
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Не може бути двох ідентичних стратегічних наборів, якими керуються 

фірми, навіть якщо вони належать до однієї й тієї самої галузі. Це пояснюється 

умовами функціонування кожного з підприємств: особливостями адаптації 

внутрішнього середовища до вимог зовнішнього оточення, а також ступенем 

активності впливу керівництва на формування середовища функціонування 

організації взагалі.  

Добре сформований стратегічний набір – той, що відбиває досягнутий 

рівень розвитку, особливості та умови його подальшого руху, відповідно до 

обраних стратегій. Процес побудови стратегічного набору – це діяльність, яка 

здійснюється на всіх рівнях управлінської ієрархії.  

Стратегічний набір має заповнити «стратегічну прогалину» підприємства, 

тобто забезпечити умови для його саморозвитку. 

Щоб створити ефективний стратегічний набір, кожну з його складових 

потрібно формулювати із залученням тих фахівців, які знаходяться у тих 

підсистемах і підрозділах, що будуть розвиватися на основі обраних стратегій. У 

такий спосіб забезпечується ефективна координація різноспрямованих стратегій 

стратегічного набору та виконання дій, що зумовлені стратегічними планами, 

розробленими для реалізації стратегічного набору. 

Ураховуючи провідну роль мети в стратегічному управлінні, не можна 

уявити собі ситуацію, коли керівник, що обрав для себе концепцію стратегічного 

управління підприємством, зовсім не прораховуватиме варіанти розвитку, 

оскільки для забезпечення існування в довгостроковій перспективі кожне 

підприємство бажає зростати та розвиватись, зміцнювати свій виробничий 

потенціал за рахунок власних коштів і залучених інвестицій. Для цього потрібно 

мати належну прибутковість та імідж надійного партнера, що формується також 

за рахунок досягнення високих показників ефективності. Зростання коштує 

дорого, й тому підприємство має оцінити темпи збільшення обсягів і зростання. 

Найчастіше між цілями та можливостями росту, що йому надає середовище, 

існує певний розрив (інтервал), який у стратегічному управлінні називають 

стратегічною прогалиною. 
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Стратегічна прогалина — це інтервал між можливостями, зумовленими 

наявними тенденціями зростання підприємства, та бажаними орієнтирами, 

необхідними для розв’язання нагальних проблем зростання та зміцнення 

підприємства в довгостроковій перспективі. Стратегічна прогалина – це поле 

стратегічних рішень, які мають прийняти керівники підприємства для вирішення 

виявлених проблем з метою наближення (переведення) наявних тенденцій 

розвитку в бажані. Як правило, прогалину компенсують уведенням нових 

продуктів (за умов збереження або виробництва існуючих) і заповненням нових 

ринків існуючими та новими товарами.  

Для закриття (заповнення) стратегічної прогалини здійснюється ретельний 

аналіз наявних і запланованих до освоєння товарів і послуг. Тільки при 

комплексному підході до вдосконалення функціонування підприємства, 

зміцнення його потенціалу та місця на ринку, можна розв’язати проблему 

заповнення стратегічної прогалини за рахунок розробки обґрунтованих 

взаємопов’язаних стратегій, тобто «стратегічного набору». 

Кожне підприємство користується власною стратегією, яка може 

розроблятися у процесі планування або ж розгортатися приховано через 

діяльність різних підрозділів і відділів. Для того, щоб правильно сформулювати 

стратегію через процес або ідентифікувати приховану стратегію, необхідно 

знати, які ж види стратегій існують взагалі, та які з них можуть бути вибрані для 

конкретного підприємства при тих чи інших обставинах.  

Сучасні вчені-економісти в структуру стратегії включають: 

- довгострокові цілі, що визначають діяльність організації на перспективу 

(стратегічні цілі); 

- технології, що дозволяють реалізувати досягнення стратегічних цілей; 

- ресурси, які будуть використані при досягненні стратегічних цілей; 

- систему управління, що забезпечує досягнення стратегічних цілей, в тому 

числі людей - як головну складову частину системи управління. 

У практиці управління стратегії бувають як певними, чітко 

сформульованими керівництвом організації, так і невизначеними, що не існують 

у вигляді добре продуманих і прийнятих керівництвом організації формулювань 

[1]. 
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Висновки. Розглянувши теоретико-методологічні аспекти стратегії 

розвитку підприємств готельно-ресторанного бізнесу, потрібно відмітити, що 

велика кількість визначень стратегії є свідченням значної уваги до цього поняття 

серед зарубіжних та вітчизняних економістів. Виокремлено кілька основних 

підходів до визначення сутності стратегічного управління підприємством: 

системний, процесний та ситуаційний. Так, з одного боку, стратегічне 

управління підприємством розглядається як самостійно діюча система, яка 

передбачає аналіз стану усіх сфер функціонування підприємства. З другого боку, 

стратегічне управління підприємством є процесом реалізації розроблених 

заходів, спрямованих на досягнення ефективного економічного розвитку цього 

підприємства. З третього – стратегічне управління повинно ґрунтуватись на 

постійному аналізі й розумінні ситуації, динаміки її зміни. 
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТРАДИЦІЙНА ТА СУЧАСНА БІЛКОВМІСНА СИРОВИНА У 

ВИРОБНИЦТВІ КЕКСІВ 

Розглянуто сучасні аспекти виробництва кексів. Здійснено аналіз 

найпопулярніших білковмісних продуктів, що використовуються в технології 

приготування їжі. 

Ключові поняття: кекс, мафін, капкейк, білковмісна сировина, особливості 

застосування. 

Борошняні кондитерські вироби мають велике значення у харчуванні 

населення. У сучасних умовах поряд із забезпеченням високої якості 

кондитерських виробів висувається нагальна необхідність у розширенні й 

поповненні їх асортименту [1]. 

Кондитер повинен мати такі смакові відчуття і гарне чуття запаху, вміло 

поєднувати смаки. Підбирати кольори кремів, природних тонів, творчо мислити 

і постійно працювати над розробкою та впровадженням нових рецептів, 

напівфабрикатів і готових виробів, вміти самостійно скласти рецептуру і 

технологічну карту на будь-який кондитерський виріб. 

В умовах сучасного виробництва кондитер повинне володіти певними 

знаннями і необхідними практичними навичками.  

Всі продукція повинна відповідати одержаним Стандартам (ДСТУ), 

стандартам підприємця (СТП), технічним вимога (ТУ). Збірник рецептур 

випускають за технологічними інструкціями і нормами, які мають враховувати 

санітарні правила. Від його кваліфікації, професійних навичок, залежить якість 

приготування виробів. 

У виробництві борошняних кондитерських виробів перспективним 

напрямом є втілення сучасних технологій і обладнання, удосконалення 

асортименту за рахунок поширення використання різних випечених і 

оздоблюючи напівфабрикатів, харчових добавок, нетрадиційної сировини, нових 

пакувальних матеріалів. 
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Кекс — солодкий борошняний кондитерський виріб з дуже здобного тіста 

різної щільності залежно від рецептури і технології виготовлення [2].  

Кекс – смачний та ситний кондитерський виріб, яким можна поласувати на 

роботі, в дорозі, і просто для гарного настрою. Цю солодку випічку сьогодні 

подають до чаю, їдять на сніданок і готують з особливої нагоди. Багато народів 

внесли в загальну рецептуру кексу свою родзинку, завдяки чому це частування 

відрізняється різноманітністю начинок – з цукатами, шоколадом, фруктами. 

Кекси поділяють на такі групи: на дріжджах, на хімічних розпушувачах, без 

хімічних розпушувачів та дріжджів. 

Різноманітність асортименту кексів досягається не тільки набором в 

рецептурі в різних співвідношеннях сировинних компонентів, але і наданням 

кексу певної форми і маси. За формою кекси бувають: прямокутні, квадратні, у 

вигляді поліна, у вигляді усіченого конуса з наскрізним отвором в центрі. 

У загальному вигляді технологічна схема приготування кексів складається 

з наступних стадій: підготовка сировини і напівфабрикатів до виробництва, заміс 

і збивання тіста, формування тіста, випічка кексів, їх охолодження, обробка 

поверхні [3]. 

У виробництві кексів використовують як традиційну, так і сучасну, часто 

несподівану сировину, яка дозволяє отримати нові смаки та задовольнити 

найвибагливішого споживача.  

Розглянемо основні характеристики продуктів, що використовуються 

найчастіше. 

Жири мають  велике значення в харчуванні людини. Вони мають високу 

енергетичну цінність - в добовому раціоні харчування людини має становити 

близько 30% його калорійності, є джерелом цілого ряду біологічно активних 

речовин, необхідних людині. За походженням і видом сировини жири 

поділяються на тваринні, рослинні і комбіновані. 

Білки - це складні органічні молекули, необхідні для будівництва клітини, 

які виконують сотні інших різноманітних функцій. Вони беруть участь у 

відтворенні клітин, утворенні ферментів, виробленні антитіл і гормонів. 
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Нарешті, при нестачі енергії в організмі білки починають руйнуватися і служити 

джерелом цієї енергії. Саме тому повноцінне життя без білкової їжі просто 

неможливе.  

Джерелами білків в харчуванні є харчові продукти тваринного і рослинного 

походження: м'ясо, молоко, риба, яйця, хліб, крупа, а також овочі і фрукти. За 

своїм хімічним складом і поживною цінністю білки неоднакові. Розрізняють 

білки рослинного і тваринного походження. На відміну від рослинних, тваринні 

білки містять усі замінні і незамінні амінокислоти, причому саме в тих 

пропорціях, які потрібні організму.  

Саме тому тваринні білки називають "повноцінними" або , а рослинні - 

"неповноцінними". Втім, це ще не означає, що не можна "підібрати" рослинний 

раціон, який містить усі необхідні білки і амінокислоти - різні види рослинної їжі 

при правильному комбінуванні цілком можуть повноцінно забезпечувати 

організм. 

Так, білкова їжа необхідна організму для побудови, росту і відновлення всіх 

клітин. Без білка (протеїну) всі наші м'язи, органи і системи існувати не зможуть. 

Продукти, в яких міститься найбільша кількість білка, називаються 

білковими або білковмісними [4]. 

Білкова їжа обов'язково має бути включеною в раціон людини. Наприклад, 

доросла людина для нормального розвитку і функціонування організму повинна 

щодня споживати 100-120 г білка. 

Зрозуміло, у всьому має бути міра. Недостатнє споживання таких продуктів 

може призвести до проблем зі здоров'ям, наприклад, до зменшення імунітету, 

гормональних порушень, серцево-судинних захворювань. Однак білкова їжа, що 

вживається понад норму, не засвоюється добре організмом і призводить до 

процесів гниття в кишечнику. 

Правильне харчування полягає в розумному, збалансованому поєднанні як 

білків тваринного походження, так і рослинних білків. 

В яйцях містяться всі поживні речовини, що необхідні для життєдіяльності 

людини. Яйця курки містять води 74%, білків-12,6%, жирів-11,5%, вуглеводів     

0,6 - 0,7%, мінеральних речовин 1%, вітаміни А, Е, В1, В2, В6, РР. Енергетична 

цінність 100 г курячих яєць становить 157 ккал або 657 кДж.  
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Молоко - один з найважливіших продуктів харчування. У ньому міститься 

більше 200 необхідних для життя людини легкозасвоюваних речовин, в тому 

числі білки, жири, вуглеводи, мінеральні речовини, вітаміни. Всі компоненти 

добре збалансовані, тому легко і повністю засвоюються організмом людини. У 

молоці міститься води 85 - 89%, білків 2,8 - 4%, жиру 2,9 - 6%, молочного цукру 

у залишку від 10 до 15. Енергетична цінність 100 г молока жирністю 3,2% - 58 

ккал або 243 кДж. 

Фільтрований йогурт, йогуртовий сир, лабне або грецький йогурт — тип 

йогурту, що традиційно виготовляють шляхом підвішування йогурту на тканині 

(муслін чи складена в кілька шарів марля) або паперовий фільтр з метою 

усунення зайвої сироватки, що надає кінцевому продукту густу консистенцію 

вершкового сиру, зберігаючи при цьому характерний кислий смак йогурту. Для 

приготування цього йогурту використовується вдвічі більше молока, а тому 

міститься протеїн, корисні бактерії та кальцію у ньому більше, чим в звичайному 

йогурті. 

Різниця між грецьким йогуртом і будь-яким іншим в тому, що в ньому немає 

сироватки, яка містить лактозу і натуральний цукор. До того ж видалення 

молочної сироватки робить йогурт густий за консистенцією і терпкий на смак. 

Грецький йогурт містить цілу групу вітамінів і мінералів, необхідних для 

організму, тому дієтологи рекомендують його в якості корисної заміни 

звичайних і ароматизованих молочних продуктів. У його склад входять кальцій, 

білок, пробіотики, йод, вітамін B-12.  

Кальцій, що міститься в йогурті, необхідний для кісток і допомагає знизити 

ризик розвитку остеопорозу. 

Білок у складі йогурту подовжує відчуття ситості. Дієтологи стверджують, 

що люди, в чиєму раціоні багато білка менше харчуються на протязі всього дня. 

Грецький йогурт у складі збалансованої дієти, яка включає в себе достатню 

кількість білка, волокнистих вуглеводів і здорових жирів, допомагає скинути 

вагу і поліпшити метаболізм. 
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Містить пробіотики — хороші бактерії, які допомагають відновити 

бактеріальний баланс в кишківнику. Втім останні дослідження оскаржують їх 

користь. Цілком можливо, що люди по різному реагують на пробіотики. 

Дослідження, проведене в 2018 році, показали, що працівники, які щодня 

вживали 100 г пробіотичного йогурту або брали щоденну пробіотичну капсулу, 

менше страждали від стресу, депресії і тривоги. Можливо, це пов'язано із 

зв'язком між кишківником і мозком, здатністю кишківника впливати на 

вироблення серотоніну і дофаміну. 

Дослідження показують, що дієта з високим вмістом білка збільшує м'язову 

масу у людей, які регулярно займаються тренуваннями. 

Дорблю — марка блакитного сиру з Німеччини, виробництва компанії 

"Кезерай Шампіньйон Хофмайстер ГмбХ & Ко. КГ". 

Рецептура сиру спеціально була створена для любителів помірно гострих, 

пряних блакитних сирів на початку XX століття і тримається в секреті. Сир 

готується з коров'ячого молока з використанням благородної цвілі penicillium 

roqueforti. Один з найпопулярніших сирів з пліснявою (оскільки тривалий час 

був єдиним блакитним сиром, наявним в роздрібному продажі) [5]. 

У сиру світлий кремовий колір з численними блакитними прожилками цвілі. 

Він досить щільний і розсипчастий. 

Сир можна вживати з фруктами (наприклад, виноградом), горіхами і з 

червоним сухим вином - такими сортами, як каберне - совіньон і шираз. Також 

вживається для приготування соусів і салатів. Сорт Grand Noir виробник 

рекомендує запивати шампанським. 

Борошно - порошкоподібний продукт, отриманий при розмелюванні 

хлібних злаків. Воно буває пшеничне, житнє, кукурудзяне. Борошно містить 

води 14 - 15%, білків 10,3 - 12,9%, жирів 0,9 - 1,9%, вітаміни В1, В2, РР. 

Енергетична цінність 100 г борошна 323 - 329 ккал або 1352 - 1377 кДж. Чим 

вищий сорт борошна, тим більше в ній вуглеводів, але менше білків, жирів; 

засвоюваність висока. 
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Раніше борошно було значно темніше. Але прагнення людства до краси 

призвело до створення сортового помелу.  

Спочатку з зерна видаляються оболонки, алейроновий шар і зародок, який 

позбавляє борошно вітамінів, мінеральних речовин, харчових волокон. 

Все це вважається «баластовим шаром» і відходить в висівки. 

Потім борошно з частинками мінеральних речовин йде у Другій сорт. 

Світліше – в Перший і, нарешті, саме біле – до Вищого сорту. Але що в ньому 

залишилося? – Тільки білок (тому воно і біле) і крохмаль. 

Наші пращури виробляли борошно на примітивному жорновому млині, де 

зерно перемелювалося цілим, не розділяючись на сорти, тобто що засипав, то і 

отримав! 

Але тут є і свої недоліки. По-перше, разом із зерном перемелюється і все 

сміття, що знаходиться в ньому. По-друге, в борошно потрапляв «пісок», який 

неминуче з’являвся при терті кам’яних жорен. 

Наші сучасні технології дозволили на сучасному обладнанні виробляти 

обойне борошно крупного помелу, використовуючи древній принцип цілісного 

помелу і виключити всі перераховані вище недоліки! 

Цукор - складається з чистої сахарози, є цінним продуктом харчування і 

сировиною для кондитерської промисловості. Енергетична цінність 100 г цукру 

375 ккал, або 1569 кДж. У добу людині необхідно 100 г цукру. Цукор легко 

засвоюється організмом, відновлює сили, сприятливо впливає на нервову 

систему, але надлишок його шкідливий. Цукрова промисловість виробляє цукор-

пісок і цукор-рафінад. Отримують його з цукрового буряка або тростини. 

Цукор мусковадо - це тростинний нерафінований цукор, кристалізований 

після першого уварювання соку. Кристали цукру мусковадо великі, липкі і 

ароматні. Чим вищий вміст патоки (меляси), тим темніший колір кристалів. 

Такий цукор вироблявся в американських колоніях і очищався вже в Європі - 

навіть його назва походить від стародавнього іспанського слова, що позначає 

"неочищений". Темний сорт за насичений коричневий колір люблять кондитери 

- він надає особливий колір випічці, кремам і взагалі всьому, у що його додають. 
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Його комплексний смак і насичений колір, завдяки високому вмісту меляси, 

можуть додати родзинку будь-яким кулінарним експериментам. 

Форма волоського горіха віддалено нагадує мозок, тому горіхам 

приписують здатність підвищувати розумові здібності людей. Корисні 

властивості волоського горіха відомі ще з давніх часів. 

Волоські горіхи містять корисні мікроелементи, жири та жирні кислоти.  

Користь волоських горіхів в тому, що вони збагачені комплексом біологічно 

активних складових, сприятливо впливають на судини нашого головного мозку. 

Плоди горіха волоського допоможуть значно зменшити нервове напруження. 

Користь волоських горіхів унікальна: їх ядра мають кровоспинні, 

антисептичні, протиглисними, тонізуючими, а також очисні властивості. 

Волоські горіхи багаті білком, клітковиною, вітамінами C, B, E, магнієм. 

Покращує обмін речовин нашого організму. Рекомендується приймати людям з 

хворою печінкою. Вживання горіхів добре допомагає при лікуванні 

атеросклерозу, знижує стрес. Дуже корисні горіхи для дітей і людей похилого 

віку. 

Волоський горіх - це свого роду дерево-аптека.  

Здоров'я населення багато в чому залежить від правильного, поставленого 

на наукову основу, чітко організованого харчування. Особливістю його 

організації є те, що їжа повинна не тільки кількісно, але і якісно відповідати 

фізіологічним потребам і можливостям організму людини. 

В сучасних умовах підприємства харчування поступово переходить на шлях 

індустріалізації. Створюються сучасні підприємства, оснащені досконалими 

технічними засобами; на них використовується прогресивна технологія, 

впроваджується наукова організація праці та виробництва, застосовуються нові 

форми обслуговування. 

В асортименті підприємств харчування поряд зі стравами з м'яса, риби, 

овочів, яєць і молочних продуктів велике місце займають борошняні кулінарні 

та кондитерські вироби: млинці, млинчики, пиріжки, пироги, кулеб'яки, розтягаї, 

тістечка, торти, печиво, пряники, кекси та ін. ці вироби відрізняються великою 

різноманітністю і високою якістю. 
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Борошняні кондитерські вироби мають велике значення в харчуванні 

населення. Основою їх є борошно, яка містить значну кількість вуглеводів у 

вигляді крохмалю, а також рослинні білки. Крохмаль перетворюється в організмі 

в цукор і служить основним джерелом енергії, білки є пластичним матеріалом 

для побудови клітин і тканин. У більшість борошняних кондитерських виробів 

вводять цукор, в результаті чого вони збагачуються легкозасвоюваними 

вуглеводами. Яйця, які використовуються при виготовленні багатьох виробів, 

містять повноцінні білки, жири і вітаміни. 

Завдяки використанню яєць, жирів (вершкове масло, маргарин) або багатих 

жирами продуктів (молоко, вершки, сметана) підвищується вміст вітамінів в 

кондитерських виробах. При їх виготовленні застосовують прянощі та інші 

речовини, не тільки поліпшують смак і аромат, але і прискорюють засвоєння цих 

виробів. 
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У статті проаналізовано сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку 

туристичної галузі. Проведено дослідження сучасних перспектив розвитку 

туризму. Проаналізовано сучасний стан внутрішнього туризму. 
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Постановка проблеми. Україна має великий потенціал і має майже всі 

ресурси курорту: природні термальні води, водні ресурси, цілющі грязі, хвойні 

змішані ліси та морське узбережжя. Сучасний стан формування та реалізації 

існуючого туристичного потенціалу можна охарактеризувати як нерівномірний 

щодо українського ринку туристичних послуг. Така ситуація зумовлена 

концентрацією ринку туристичних послуг у кількох привабливих регіонах, 

перспективами розвитку туризму, в якому він «лежить на поверхні», а саме місто 

є центром інфраструктури і часто неможливе або нелогічне через географічне та 

адміністративне розташування. маркетингові дії та їх результати. 

Ситуація відрізняється у малих та середніх містах, туристичний потенціал 

яких у багатьох випадках безумовно сильний, але через умови (географічна 

віддаленість, низький рівень інфраструктури тощо) та умови, що склалися 

історично та подальший розвиток міста (за відповідним профілем - промисловий, 

науковий та ін.), сектор туризму відступив і не був обраний джерелом 

економічного розвитку для регіону чи його частини. Стрімке зростання ролі 

туризму в національній економіці свідчить про активний розвиток цієї сфери та 

актуальність її інтенсифікації в Україні. 

Аналіз актуальних досліджень та публікацій. Проблеми функціонування 

туристичної індустрії широко висвітлюються в сучасній економічній літературі. 

Вагомий внесок у дослідження проблем розвитку туристичної індустрії зробили 

такі вітчизняні і зарубіжні науковці, як А.Ю. Александрова, В.О. Алексуніна, 

А.М. Бабашкіна, І.Т. Балабанов, О.О. Бейдик, Д.Л. Вилоух, П.В. Гудзь,                

Ю.П. Гуменюк, В.Ф. Данильчук, Л.П. Дядечко, М.І. Кабушкін, В.О. Квартальнов, 

В.Ф. Кифяк, О.О. Любіцева, М.П. Мальська, Д.М. Стеченко, Л.І. Федулова,                

С.М. Чистов, С.М. Шкарлет та ін. науковці. Поряд із неабияким набутком 

теоретичних напрацювань із даної тематики надзвичайно важливою проблемою 

сучасного управління туристичною галуззю залишається власне відсутність 

чіткого механізму активізації її розвитку під впливом пандемії. Водночас, коло 

проблем, пов’язаних із формуванням та реалізацією державної політики 

розвитку туризму, як галузі національного господарства, яка націлена на 
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вирішення економічних, соціальних питань, а також на макрорівні поняття 

механізму активізації розвитку в умовах пандемії у вітчизняній науковій 

літературі вивчені недостатньо і вимагають науково обґрунтованих 

удосконалень. 

Ціллю статті є аналіз внутрішнього туризму в Україні, його стан та шляхи 

активізації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Туризм як цілком специфічну 

сферу економічної діяльності, соціального життя, міжнародних відносин можна 

розглядати з різних точок зору. Тому існує багато класифікацій видів і форм 

туризму, вони дуже різноманітні і відрізняються глибиною та змістом 

охоплення. Одним з найбільш використовуваних виокремлень видів туризму є 

його ідентифікація за спрямованістю туристичних потоків, згідно з якою 

загальновизнаними видами туризму є виїзний (зарубіжний), в’їзний (іноземний) 

та внутрішній. У науковій та аналітичній літературі існують також англомовні 

трактування назв цих напрямів: аутгоінг (outgoing), інкамінг (incoming), 

інсайдинг (insiding), проте розуміння їх сутності це не надто змінює[4].  

З метою визначення внутрішнього туризму використаємо документи 

Всесвітньої туристичної організації (ЮНВТО), зокрема Допоміжний рахунок 

туризму (Tourism Satellite Account), що забезпечує загальну концептуальну 

основу вивчення туристичного сектору, а також у ньому зазначається система 

понять, класифікацій, визначень, таблиць і агрегатів системи національних 

рахунків, міжнародних стандартів для систематичного опису національної 

економічної діяльності з функціональної точки зору. Згідно із зазначеним 

документом, «внутрішній туризм включає діяльність відвідувачів-резидентів у 

межах певної країни (як частина внутрішньої туристичної поїздки або частина 

виїзної (зарубіжної) туристичної поїздки)» [6].  

Аналіз існуючих інтерпретацій природи внутрішнього туризму в 

українській науковій літературі показує, що більшість визначень мають спільну 

основу і не відрізняються радикально протилежними поглядами. До основних 

ознак, що характеризують сутність внутрішнього туризму, належать [7]. 
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- просторово зона тимчасового виїзду особи з місця постійного проживання, 

надання та отримання внутрішніх туристичних послуг обмежена межами країни; 

- споживачами послуг внутрішнього туризму в країні є її громадяни; 

- правовідносини між об’єктами та суб’єктами внутрішніх туристичних 

послуг регулюються національним законодавством країни. 

Отже, внутрішній туризм - це туризм на території країни осіб, які в ньому 

проживають. 

Однак дуже важливим аспектом у визначенні природи внутрішнього 

туризму є те, що підприємства, що надають послуги для внутрішнього туризму, 

є виключно підприємствами-резидентами. Внутрішній туризм часто може 

залучати іноземні компанії, які зареєстровані відповідно до законодавства 

країни, в якій здійснюється така діяльність [7]. 

- міжнародні туристичні агенції; 

- авіакомпанії, наприклад, можна згадати іноземну авіакомпанію Wizzair, 

яка здійснює рейси між містами України; крім того, є пропозиція Державної 

авіаційної служби України зобов’язати авіакомпанії, що запитують рейси з 

України до інших країн, виконувати кілька внутрішніх рейсів; 

- тимчасове розміщення (проживання), яке має включати насамперед окремі 

готелі міжнародних готельних мереж, які підпорядковуються безпосередньо 

головним офісам; 

- страхові компанії тощо. 

Тому в даному випадку необхідно підкреслити наявність певної розбіжності 

між такими науковими категоріями, як «споживання внутрішнього туризму» та 

«внутрішній туризм», оскільки внутрішній туризм за змістом ширший [4]. 

До учасників системи внутрішнього туризму належать: 

- споживачі туристичних послуг; 

- державні та місцеві органи влади; 

- туристичні організації (туристичні агенції та туристичні агенції, що 

створюють та продають туристичний продукт; підприємства - виробники 

туристичних, суміжних та супутніх послуг на різних рівнях; оглядові екскурсії 

та відвідування (історичні, культурні пам'ятки, природні ресурси тощо)) . 
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Згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", проведеним 5 серпня 

2020 року, 66% українців не були у відпустці і 2020 року та не планують це 

робити [1]. 

Серед тих, хто вже був у відпустці або планує це зробити, 43% витратять у 

своєму населеному пункті, приблизно стільки ж - в іншому регіоні України. 

Лише 9% респондентів відпочивали за кордоном або планують таку поїздку. Він 

планує більше свят серед молодих та заможніших людей. 

У 2019 році одночасно 45% респондентів заявили, що їздять відпочивати 

принаймні раз на рік, третина з яких - за кордон. Внутрішній туризм в Україні 

зараз повинен стати головним поштовхом для розвитку через закриті кордони та 

відсутність повітряного сполучення з найпопулярнішими туристичними 

країнами [1]. 

Власники невеликих туристичних агентств зазначають, що на початку 

карантину були популярними напрямками в радіусі 20-30 км від дому. 

Серед лідерів у подорожах - море і гори. На це стверджують як великі, так і 

малі оператори. 

За даними компанії "Vodafone Україна", внутрішній туризм на приморських 

курортах Одеси, Миколаєва та Херсона зріс на 30% у 2020 році порівняно з 

аналогічним періодом 2019 року, судячи із збільшення Інтернет-трафіку та 

кількості користувачів 4G [1]. 

Найбільш динамічними є приморські курорти та села Азовського моря в 

Запорізькій та Донецькій областях - Бердянськ та Кирилівка. 

З нових напрямків Vodafone Україна виділяє прибережні населені пункти 

Донецької області: Білосарайська коса (+ 177%), Ялта (+ 124%), Урзуф (+ 101%). 

Вони показали найбільший приріст трафіку. 

У 2020 році потік туристів всередині країни в дорожчому сегменті 

збільшився. Головним пріоритетом розміщення були так звані VIP-заклади. За її 

словами, це через закриття кордонів та примусовий відпочинок в Україні для тих, 

хто завжди відпочивав за кордоном [1]. 
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Попит на поїздки на вихідні знизився. Через заборону дитячих таборів 

майже не було дитячого відпочинку, а санаторії більшості оздоровчих центрів не 

отримували дозволів на прийом туристів. 

Вартість туристичних послуг в Україні не змінилася, але на таких курортах, 

як Одеса, де з липня по серпень пройшла хвиля туристів, можна було 

спостерігати підвищення цін у пляжних готелях, переважно високих цінових 

категорій. Попри ціни, попит їх перевищив. 

Порівняно з 2019 роком середній контроль в Україні зріс на 25%, а середній 

контроль виїзних турів зменшився на ті ж 25%. Поїздки за кордон з перельотом 

все ще залишаються в авангарді з великим перевагами. Ціна семиденних канікул 

у Туреччині та Єгипті впала до 7500 грн на двох[1]. 

Всі протиепідемічні заходи в країні вживались в першу чергу для 

припинення подорожей - по світу, Україні, регіону. Це означає, що людям 

пропонувалось якомога більше залишатися вдома. Усі засоби масової інформації 

- десь згинаючи палицю і десь адекватно реагуючи - вимагали, щоб люди 

залишалися вдома. Це, звичайно, мало головний вплив на поведінку туристів та 

бізнес. 

Це було пов’язано із закликами залишатися вдома, а також заходами влади, 

спрямованими на припинення поїздок - обмеження руху, заборона на готелі та 

ресторани. Ці кошти та обмеження повністю закрили туристичний сектор в 

Україні. 

Виїзний туризм, як і в'їзний, майже зупинився. І є проблема в тому, що 

кордони то закривали, то відкривали. Туристичний потік — це не такий собі 

вентиль, який можна закрутити на гаєчку — і водичка перестала текти. 

Туристичний бізнес планується заздалегідь, за декілька місяців. Коли його 

закривають і відкривають, закривають і відкривають, то він стає збитковим [5]. 

Є поодинокі випадки, кілька відсотків від загального потоку. Приміром, 

хтось із ваших знайомих їздив у Туреччину раз чи два. І складається враження, 

що наші туристи все ж таки їздять. Так, їздять. Але виїзний туризм в Україні 

скоротився на 90%. 
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Прийом зменшили до 1%. І це відсоток, який прийшов в Україну до 

карантину. Після введення карантину в'їзного туризму майже не було, це лише 

кілька випадків. 

Щодо внутрішнього туризму, деякі чиновники, експерти в лапках, мали такі 

своєрідні заяви, що внутрішній туризм оживе у зв'язку із сьогоднішніми подіями. 

Є три причини, чому внутрішній туризм 2020 року не використовуватиметься[1]. 

Перший - суто математичний. Якщо стояли на місці п’ять місяців - лютий, 

березень, квітень, травень та частина червня - і втратили весь туристичний потік, 

то, звичайно, це не можна компенсувати лише за липень та серпень. Оскільки в 

усі попередні роки в липні та серпні український туризм був наповнений на 

100%. 

Одеса та інші курорти, такі як Бердянськ, були заповнені на 100 відсотків. 

Але так було минулого року. Однак, щоб компенсувати шкоду, туристичні 

об'єкти повинні були бути обтяжені на 500%. Однак зрозуміло, що це 

неможливо. Люди не будуть жити в коридорах готелів. Неможливо 

компенсувати втрачене за 5 місяців, за кілька літніх місяців. 

Другий компонент стосується платоспроможності українців. Звичайно, 

платоспроможність українців знизилася. Крім того, зросла ціна ділових послуг у 

туризмі, оскільки ця ціна наразі включає компенсацію збитків за перші 5 місяців 

року, а також витрати на протиепідемічні заходи, які вимагає держава. 

Спеціальний одяг для людей, спеціальні протиепідемічні препарати - все входить 

у вартість. Витрати зросли, платоспроможність впала. І це друга складова - 

економічна. 

І третя складова стосується культури подорожей. Майже півроку 

обмежувальні заходи в країні були досить значними. 

Якщо ідея літніх канікул виникла більше із приходом сонця та тепла, то 

цього року це бажання посилюється вимушеною двомісячною ізоляцією. Така 

"компенсація" за примусове сидіння[1]. 

З огляду на всі ці обмеження та нюанси 2020 року, кількість вітчизняних 

відпочиваючих може збільшитися, і внутрішній туризм має набагато більші 

перспективи для швидкого відновлення, ніж вихідні. І ця тенденція 

спостерігатиметься у всьому світі. 
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Тому зазначимо про найближче майбутнє - внутрішній туризм, зокрема 

туризм на західній Україні - в Івано-Франківській та Львівській областях. У 2020 

році ці регіони включені до переліку пріоритетних туристичних регіонів разом із 

Херсонською та Одеською областями [1]. 

Івано-Франківська область. Туризм вважається стратегічним напрямком 

розвитку Івано-Франківської області. До кризи в регіоні було зареєстровано 

близько 200 суб'єктів туристичної діяльності, 37 з яких мають ліцензію 

туроператора, а також близько 500 закладів розміщення (готелі, мотелі тощо) та 

понад 800 сільських поселень. 

У 2019 році доходи з обласного бюджету від туристичного збору сягнули 

6,1 млн грн. 

"Однак цього року галузь справді припинила роботу через пандемію. Ніхто 

не підрахував фінансові втрати від запровадження карантинних обмежень у 

туристичній зоні регіону. Але вже відомо, що 5% суб’єктів офіційного 

туристичного ринку припинили свою діяльність », - зазначив Віталій Передерко, 

начальник управління туризму в Івано-Франківській ОДА. 

Івано-Франківська область приваблює туристів цілий рік, але карантин 

вплинув відразу на два пікові туристичні сезони - він розпочався, коли ще був 

гірськолижний сезон, а в горах був сніг, а закінчився напередодні літа, 

дезорієнтувавши потенційних туристів та промисловість. Поки що ніхто не буде 

прогнозувати чітких термінів відновлення повноцінної роботи транспорту, 

готелів та ресторанів. 

Також у 2020 році в регіоні очікувалося зменшення туристичних потоків та 

економічних втрат: це податкові надходження, загальні послуги суб’єктів 

туризму; через закриття та потенційне банкрутство кількість компаній 

зменшиться. Відповідно, загальна кількість безробітних в області збільшиться. 

У відповідь на карантин адміністрація Івано-Франківської області вже 

змінила формат цьогорічного свята - спільно з туристичним бізнесом області 

випустила 52 нові товари для пасажирів - поїздки на вихідні. 
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Туристичні фірми (а їх до карантину в регіоні було до 30) також можуть 

заробляти гроші на таких коротких поїздках, але турагентам краще не 

розраховувати на внутрішній ринок. 

Завдяки цьогорічній вимушеній «моді» серед туристів власникам невеликих 

котеджів, приватних котеджів та сімейних будинків буде простіше самостійно 

вести бізнес. 

Однак великим готелям може бути важче залучити гостей - збільшені 

витрати на санітарію, додаткове прибирання, захист та дезінфекцію можуть 

вплинути на ціни на проживання. 

Львівщина 

У 2019 році Львівську область відвідало 2,5 млн. туристів, а туристичний 

збір у місті становив 10 млн. грн., а в області - 21,6 млн. грн [1]. 

За підрахунками Zruchno.Travel та експертів Української асоціації 

гостинності, Львів посідає друге місце за доходами від туризму (після лідера - 

місто Київ). 

У 2020 році Львівську область очікували відвідати близько 2,5 мільйонів 

туристів. Однак карантин змінив плани потенційних пасажирів. Це призвело до 

збитків: у квітні до бюджету міста Львова надійшло 70 мільйонів гривень, а в 

травні - близько 100 мільйонів гривень. 

Припинили свою роботу готелі, яких у місті 96, зачинили всі 79 хостелів. 

Загалом у готельному бізнесу до карантину було задіяно 20% мешканців Львова, 

більшість з яких змушені були піти у неоплачувані відпустки. Загалом таких 80% 

– це 28 тисяч людей. 

Діловий туризм - як один із важливих напрямків львівського туризму - 

також був обмежений. 

Для подолання кризи львівська адміністрація спільно з представниками 

туристичної галузі розробила п’ятиступеневий план на 8 місяців (до кінця року). 

Однак, згідно з попереднім планом, його реалізація може опинитися під загрозою 

- рівень захворюваності в регіоні залишається високим. 
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Ще однією серйозною проблемою є високі податки, які держава не 

скасовувала, незважаючи на те, що готелі не працювали протягом усього 

карантину. 

Загалом українська туристична галузь за карантинний період втратила                

1,5 млрд. Грн. По всій країні закрито понад 7000 туристичних агентств. Ризики 

для туристичних об'єктів покривались податками на землю та нежитлову 

нерухомість, адже за словами Олександра Лієва, голови Української асоціації 

гостинності, вся туристична галузь побудована на великій кількості землі. 

Криза коронавірусу не оминула жодної з областей. Однак деякі галузі 

будуть на карантині довше, ніж інші. Однією з них може бути сфера туризму, 

адже перше, що громадяни почнуть економити на випадок кризи - відпочинок. 

Оскільки економічна ситуація у другій половині року незрозуміла, 

більшість українців відповідно скоротять свої витрати. Тому державна підтримка 

українського туристичного сектору вкрай необхідна. 

За словами Тараса Завадовського, асистента кафедри туризму ЛНУ ім.                 

І. Франка, держава повинна вливати готівку, поки товар не почне заробляти сам, 

а також надавати потужну інформаційну підтримку - для експорту інформації 

про туристичні товари та послуги за межі районів з високим туристичним 

потенціалом - у всі інші регіони України та за її межами держава. 

Однак, крім конкретного законопроекту, який повинен вирішувати нагальні 

проблеми промисловості "тут і зараз", країні завжди бракувало більш 

масштабного документа - стратегії розвитку промисловості. На думку 

президента Української асоціації туристичних фірм Антона Рудича, така 

стратегія повинна охоплювати не лише вихід із кризи, а й просування України як 

туристичної країни. 

Висновки. Розвиток внутрішнього туризму в Україні на сучасному етапі є 

досить актуальним, оскільки він підтримає розвиток малих та середніх 

підприємств у галузі туризму, зайнятості, сучасної інфраструктури, підтримання 

конкурентного середовища на ринку туристичних послуг, стимулювання 

експорту туристичних послуг, збільшення частки туризму в Україні, 

туристичний імідж України, а також створення конкурентоспроможного 

національного туристичного продукту та його просування на світових ринках. 
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Однак складна ситуація з карантином у 2020 році зупинила розвиток 

внутрішнього та іноземного туризму. Карантинний період може стати гарною 

можливістю не лише для вирішення нагальних проблем, а й для початку 

серйозної професійної дискусії щодо реальних потреб галузі. 
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Тема здорового харчування турбує людство на протязі багатьох років. 

Кисломолочний сир – концентрований молочно-білковий продукт, що 

отримують із цільного, нормалізованого або знежиреного пастеризованого 

молока шляхом сквашування закваскою, приготованої на чистих культурах 

молочнокислих бактерій, та відділенням сироватки від згустку, один із 

найцінніших молочних продуктів і продуктів харчування [1,2]. 

Він вміщує всі ті ж амінокислоти, що входять до складу молока, тільки вміст 

їх значно більший (у 6–7 разів), ніж у молоці. У кисломолочному сирі значно 

більший вміст мінеральних речовин, ніж в молоці (в тому числі кальцію, 

фосфору та магнію) та менше лактози. 

Високий вміст кальцію дозволяє рекомендувати кисломолочні сири для 

лікування та профілактики різних запальних процесів, а також для зміцнення 

кісткової тканини, зокрема після переломів. Особливого значення надається 

кисломолочним сирам в харчуванні людей (дорослих і дітей), які проживають в 

умовах хронічної дії малих доз радіації. 

Кисломолочні продукти давно визнані дієтичними, завдяки високій 

засвоюваності та стимулюванні секреторної функції шлунку, підшлункової 

залози. 

На відміну від існуючого асортименту страв з кисломолочного сиру, 

пропонуємо використати нові методики поєднання продуктів «фьюжн» 

поєднання не поєднуваного. Використання кропиви у рецептурі страви, 

розрахунок пропорції для досягнення смаку і гармонійного зовнішнього вигляду. 

Використання локальних продуктів, які надають стравам нових смакових 

якостей. 

Кисломолочні продукти мають велике значення в харчуванні людини 

завдяки лікувальним і дієтичним властивостям, приємному смаку, легкої 

засвоюваності. 

Важливість білка в нашому житті загальновідома: це той матеріал, з якого 

будуються всі клітки організму, ферменти, а також імунні тіла, завдяки яким 

організм знаходить стійкість до захворювань. Організм людини отримує білки 
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разом з їжею, розщеплює їх до амінокислот і з цих своєрідних «цеглинок» будує 

молекули нових білків, властивих тільки нашому організму. Для цього йому 

необхідний набір з 20 амінокислот. З числа останніх у продуктах харчування 

найбільш дефіцитні метіонін і триптофан, які відіграють важливу роль у 

процесах діяльності нервової системи, кровотворних органів та органів 

травлення. Основним постачальником саме цих амінокислот і служить сир. 

Поряд з білками для нормальної життєдіяльності організму необхідні і 

мінеральні речовини, найважливіші з яких - сполуки кальцію і фосфору. Саме 

останні становлять основу кісткової тканини і зубів. Цим, до речі, і пояснюється 

той факт, що в період формування, росту організму діти і підлітки мають потребу 

в додаткових кількостях кальцію. Разом з тим кальцій необхідний для 

нормальної діяльності серцевого м'яза і центральної нервової системи, а у 

фосфорі потребують мозкова і кісткова тканини. За кількістю солей кальцію і 

фосфору, а також і фізіологічно сприятливому співвідношенню їх між собою сир 

вигідно виділяється серед інших харчових продуктів: їх в ньому міститься 

приблизно 0,4%. Слід додати, що насиченість кальцієм робить сир незамінним 

продуктом при туберкульозі, переломах кісток, захворюваннях кровотворного 

апарату, рахіті. Сир сприяє виділенню сечі, тому його рекомендують при 

гіпертонічній хворобі, при захворюваннях серця, при хворобах нирок і т. д. 

Приготування сиру нескладно й у принципі залишилася такою ж, як і багато 

століть тому. Історії невідомо, хто і коли першим приготував сир. Мабуть, це 

сталося випадково: скисло молоко, стекла сироватка, залишилася щільна маса. 

Спробували - смачно. І почали готувати сир спеціально [3]. 

Цей продукт був знайомий багатьом древнім народам - його вживали 

римляни і греки, ассірійці і вавілоняни, а також жителі Сходу. Давньоримський 

вчений Варрон писав, що жителі Риму для заквашування молока 

використовували згусток з шлунку теляти. У трактаті римського філософа Луція 

Колумелли, який жив у 4 столітті н.е., згадується про сир, як їжу, яку люблять і 

багаті, і бідні. 
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Стародавній спосіб виготовлення сиру актуальний і зараз. Для 

промислового виробництва цього продукту застосовують сичужний порошок, 

що добувається з телячих шлунків. Домашній сир роблять без додавання чого-

небудь – з скисшого молока, природним чином, зливаючи сироватку і 

віджимають його згусток під пресом [4]. 

У сучасних умовах його виробляють шляхом сквашування пастеризованого 

цільного або знежиреного молока і видалення з отриманого згустку частини 

сироватки. Сир з не пастеризованого молока можна використовувати тільки для 

вироблення виробів, що піддаються обов'язковій термічній обробці (вареники, 

сирники та ін.), а також для виробництв плавлених сирів.  

Сир і вироби з нього дуже поживні, оскільки містять багато білків і жиру. 

Білки сиру частково пов'язані з солями фосфору і кальцію. Це сприяє кращому 

їх переварюванню в шлунку і кишківнику. Тому сир добре засвоюється 

організмом. 

Метіонін і холін, що містяться у складових частинах сиру, попереджають 

атеросклероз. Особливо потрібен сир дітям, вагітним жінкам і годуючим 

матерям, оскільки солі кальцію і фосфору, що містяться в ньому, витрачаються 

на утворення кісткової тканини, крові тощо. Сир рекомендується хворим на 

туберкульоз і страждаючим недокрів'ям. Він корисний при захворюваннях серця 

і нирок, що супроводжуються набряками, тому що кальцій сприяє виведенню 

рідини з організму. Знежирений сир рекомендується при ожирінні, хворобах 

печінки, атеросклерозі, гіпертонічній хворобі, інфаркті міокарда. При подагрі та 

інших захворюваннях, коли білки м'яса і риби протипоказані, їх замінюють 

білком сиру [5, 6]. 

Особливо корисний ацидофільно-дріжджовий сир, який збагачується 

дріжджами і чистою культурою ацидофільної палички. Такий сир корисно 

давати ослабленим дітям, при шлунково-кишкових захворюваннях, недокрів'ї та 

туберкульозі. Вживання сиру і сирних виробів сприяє правильному обміну 

речовин в організмі, підтримання на певному рівні осмотичного тиску. 

Мінеральні речовини його беруть участь у кісткоутворенні, харчуванні нервової 

системи і утворенні гемоглобіну крові. Сир містить різноманітні вітаміни. 



37 

Сир класифікують за кількістю вмісту в ньому жиру. Існує жирний сир 

(жиру-18%), напівжирний (жиру-9%) і нежирний (жиру не більше 3%). 

Поділяють сир також за способом виробництва - на кислотно-сичужний та 

кислотний. При виготовленні кислотно-сичужного сиру використовують 

сичужний фермент, а кислотний сир виходить при додаванні в молоко закваски. 

Якісний сир – однорідна маса білого або світло-жовтого кольору, з 

приємним ароматом, який не повинен бути кислим або гіркуватим. Смак у 

свіжого сиру м'який та ніжний, нейтральний, без вираженої кислоти або 

солоності [7]. 

У кулінарії цей кисломолочний продукт використовують як у свіжому 

вигляді, і такий, що пройшов теплову обробку. Сир унікальний тим, що він 

однаково добре поєднується як з солодощами, так і з солоними продуктами. 

Найбільш корисний і смачний свіжий, тільки що приготовлений домашній сир. 

Його можна їсти як десерт, змішавши з невеликою кількістю цукру, меду, 

вершків або варення. Дуже смачний солоний сир з додаванням сметани, дрібно 

нарізаної зелені, часнику і гострих приправ. 

У закладах ресторанного господарства величезна кількість сирних десертів 

– з родзинками, фруктами, шоколадом та іншими наповнювачами. Також сир 

застосовується у випічці – у складі тіста для тортів, як начинка для пирогів. З 

цього продукту роблять запіканки - солодкі чи солоні, з додаванням овочів, 

ліплять вареники з сирною начинкою, печуть сирники та млинці з сиром. Проста 

і смачна страва – «ліниві вареники», які варять із сиру, змішаного з невеликою 

кількістю борошна. Популярний також рецепт сирної паски. 

Кисломолочний сир багатий на цінні речовини, вітаміни групи Р, В, А, Е, 

фолієву кислоту. У ньому міститься магній, кальцій, цинк, фтор, мідь, залізо і 

фосфор. Завдяки кисломолочному сиру організм людини отримує кальцій, що 

зміцнює кісткову тканину. 

Але, варто не забувати, що кисломолочний продукт –– швидкопсувний 

продукт. Якщо він несвіжий, то є ризик появи в ньому кишкової палички.  
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Широкий асортимент страв з сиру (у свіжому вигляді, варені, смажені та 

запчені) задовольнить вибагливих споживачів. 

Місцева їжа, локарство – вживання тільки місцевих продуктів, вироблених 

неподалік. 

Локаворство у вузькому сенсі слова обмежує споживання тільки тими 

продуктами, які були вирощені і вироблені в радіусі 150-160 км (100 миль ) від 

будинку (відстань може змінюватися від 100 до 200 км). Деякі локавори 

використовують додаткові критерії: не тільки продукти, а й дрова в грилі повинні 

бути місцевими. 

У більш широкому розумінні локавори мають на увазі місцевий продукт, 

вирощений в межах регіональної смуги або навіть цілої країни. При цьому не 

потрібно повна відмова від імпортних продуктів, а тільки усвідомлене їх 

обмеження. 

Місцева продуктова модель являє собою альтернативу моделі глобального 

продуктового ринку, в якому продукти часто долають величезні дистанції перед 

тим, як потрапити до споживача. Локаворство передбачає відносини між 

виробниками, дистриб'юторами, ритейлерами і споживачами в певному місці, де 

вони працюють разом для збільшення харчової безпеки та забезпечення 

економічної, екологічної та соціальної стійкості суспільства. 

Розглянемо локавори Поліського регіону, що можуть бути використані для 

приготування страв у поєднанні з кисломолочним сиром. 

Слива має величезні лікувальні властивості. Слива дезінфікує кишківник, 

посилює перистальтику, поліпшує травлення, завдяки чому зменшується 

небезпека атеросклерозу, ревматизму, подагри. 

Вживання сливи сприяє зниженню холестерину в крові, вилученню з 

організму солей натрію, води. Слива надзвичайно корисна при лікуванні 

гіпертонії і всіх серцево-судинних захворювань, а також ниркової недостатності. 

Це чудовий засіб для лікування гастритів, виразкової хвороби шлунка і 

дванадцятипалої кишки з високою кислотністю.  
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Сливи можна використати для приготування начинки у кнелях на основі 

кисломолочного сиру 

Молода кропива – природний концентрат вітамінів: А, В, С, Е, К, мікро і 

макро елементів: залізо, магній, мідь, кальцій, кремній, селен і фітонутрієнтов, 

зокрема, флавонідів, які запобігають хворобам серця, фітонцидів і органічних 

кислот. Вона підвищує опір організму і зміцнює імунітет, сприяє обміну 

речовин, виведенню шлаків і токсинів. Завдяки вмісту вітаміну К кропива сприяє 

гарному згортанню крові, має протизапальну дію і допомагає при внутрішніх 

кровотечах. Хлорофіл, що містяться у великій кількості в листі, запускає обмінні 

процеси в організмі і допомагає йому протистояти онкологічним захворюванням. 

Кропива нормалізує рівень цукру в крові.  

Навесні кропива з’являється однією з перших рослин. У наших широтах – 

це середина і кінець березня. Найпоширеніший вид кропиви – кропива дводомна. 

Молодою вважається кропива до моменту початку цвітіння, тобто до середини 

травня. Збирати кропиву краще за містом далеко від доріг. При приготуванні, 

щоб кропива не жалила, її необхідно обшпарити. 

Молоду кропиву краще не піддавати або якомога менше піддавати тепловій 

обробці, щоб вона зберегла якнайбільше корисних властивостей і вітамінів. 

Відварювати кропиву можна максимум три хвилини.  

Щоб зберегти в кропиві якомога більше вітаміну А, краще її кришити 

керамічним ножем або рвати руками. 

Якщо немає протипоказань, то молоду кропиву можна вживати в будь-яких 

кількостях. З кропивою готують зелений борщ, салати, соуси, діпи, пироги, 

млинці, яєчню, окрошку, крем-суп, смузі та ін. додавати у начинку на основі 

кисломолочного сиру. 

Кабачок (лат. Cucurbita pepo var. Giromontina) – однорічна трав’яниста 

рослина, сімейства гарбузових, був завезений до Європи з Америки в 16 столітті. 

Індіанці племені Ірокез протягом 10 тисячоліть традиційно вживали кабачки в 

їжу і вважали їх своєю основною їжею разом з гарбузом, квасолею і кукурудзою. 

Їх висаджували разом, щоб боби могли повзти по стеблах кукурудзи, а в тіні 

росли кабачки. Листя кабачків не давали рости сміттєвій траві, а боби 

забезпечували сусідів азотом. 
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Як низькокалорійний продукт кабачок показаний до вживання всім, навіть 

людям, що страждають ожирінням. 

М’якоть кабачка легко засвоюється організмом, не викликаючи 

роздратування шлунка і кишківника, надаючи стимулюючий вплив на функцію 

останнього. В кабачку міститься вітамін С, який бере участь у виробленні 

колагену, який добре впливає на шкіру. Вітамін А, який також міститься в 

кабачках, корисний для зубів і волосся, добре впливає на зір. Так само в ньому 

присутні важливі для організму мікроелементи, калій, кальцій, залізо, магній – 

необхідні серцю, мозку, м’язам, і печінці. 

Харчові волокна кабачків добре адсорбують токсичні речовини, надлишок 

холестерину і води, виводять їх з організму. При ожирінні споживання кабачків 

викликає ілюзію швидкого насичення, тим самим знижуючи споживання іншої 

більш висококалорійної їжі. Надзвичайно корисні кабачки в літньому віці. Вони 

активізують травні процеси, поліпшують моторну і секреторну функції шлунка і 

кишківника, сприятливо впливають на кровотворення, перешкоджають розвитку 

атеросклерозу. Їх рекомендують включати в раціон харчування при 

захворюваннях нирок, печінки, при гіпертонії.  

Кабачок у поєднанні з кисломолочним сиром можна використати для 

приготування сирників, начинок до пирогів, запіканок та ін. 

Гарбуз допомагає прискорити процеси засвоєння їжі і нормалізувати 

метаболізм. Через вміст вітаміну T гарбуз перешкоджає накопиченню 

організмом жирових клітин, тому дієтологи рекомендують вживати гарбуз для 

врегулювання ваги. 

Гарбуз володіє послаблювальним ефектом, що добре впливає на шлунково-

кишковий тракт. Його рекомендують для виведення з організму холестерину, 

токсинів, шлаків. 

Через високий вміст калію вживання цього овочу покращує роботу серцево-

судинної системи та зменшує ризики гіпертонії. 
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Дієтологи радять вживати гарбуз при туберкульозі, атеросклерозі, запорі, 

діабеті, подагрі, жовчнокам'яній хворобі. М'якуш гарбуза рекомендують 

вагітним та дітям. 

Гарбуз у поєднанні з кисломолочним сиром рекомендуємо спробувати у 

приготуванні чізкейка. 

Дослідивши місцеві вподобання населення до сировини, яка вирощується, 

ми визначили продукти, які будуть гарно поєднуватися з кисломолочним сиром. 

Розроблені такі інноваційні технології як поєднання наступної сировини: 

кропиви, кабачка, гарбуза та сливи. 

Виготовлення якісної продукції з кисломолочного сиру вимагає дотримання 

санітарно-гігієнічних норм.  

На якість продукції впливає значна кількість факторів, які діють як 

самостійно, так і в взаємозв'язку між собою, як на окремих етапах життєвого 

циклу продукції, так і на кількох.   

Сир – висококалорійний білковий продукт, харчова цінність якого 

зумовлена наявністю білків, пептидів, вуглеводів, солей кальцію та фосфору, 

вітамінів. Сир займає особливе місце серед молочних продуктів. Недостатня 

якість сировини, недотримання технологічного процесу виробництва, 

порушення умов зберігання впливає на зниження якісних показників страв з 

сиру. 

Виробництво страв з сиру на основі інноваційних технологій потребує 

введення нової сировини (місцевих продуктів) кропиви, гарбуза, сливи,  кабачка, 

з дотримання усіх санітарно-гігієнічних вимог сировини. Дані продукти містять 

багато поживних речовин, та у поєднанні з кисломолочним сиром ми отримаємо 

вишукані страви з новим смаком. 

Оновлене устаткування полегшує працю кухаря, прискорює приготування 

їжі з найменшими втратами поживних речовин.  
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АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ПЕЧІНКОВОГО 

ПАШТЕТУ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  

В статті було проведено аналіз досліджень технологій виготовлення 

печінкового паштету із застосуванням натуральних інгредієнтів таких як 

топінамбур, гарбуз, волоський горіх, чорнослив, пшеничні пластівці, білково-

жирові емульсії на основі вітамінізованих купажованих рослинних олій. 

Ключові слова: паштет, печінка свинна, функціональний продукт.  

Відомо, що в історії людства проблемі харчування завжди приділялась 

особлива увага. У кожній етнічній, культурній, релігійній спільноті людей 

існували свої уявлення щодо необхідного харчування, які були частиною 

існуючого в певний час світогляду. 

У пошуках здорового харчування на сьогодні більшість населення не 

задовольняється тільки офіційним або традиційним поглядом, а постійно шукає 

свої шляхи. Це призвело до появи великої кількості альтернативних систем 

харчування та дієт, які приваблюють своїми назвами. 
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Різке погіршення екологічної ситуації в усьому світі, пов’язане з технічним 

прогресом. Зміна умов життя вплинули і на якісний склад споживаної їжі, що в 

свою чергу, ж призвело до появи нових і різкого збільшення числа старих 

відомих захворювань, які пов’язані з неправильним харчуванням. До них 

відносяться такі захворювання, як перевтома, високий артеріальний тиск, 

атеросклероз, ожиріння, діабет. Їх виникнення багато в чому залежить від 

раціону харчування [1]. 

Одна з умов підтримки здоров’я, працездатності і довголіття людини – 

дотримання трьох основних принципів раціонального харчування, які 

включають: баланс енергії, задоволення потреби людини в певній кількості і 

співвідношенні харчових речовин, режиму харчування [2]. 

Особлива роль у раціональному харчуванні населення надається створенню 

принципово нових, збалансованих за складом продуктів, збагачених 

функціональними інгредієнтами. 

Функціональні харчові продукти – це продукти, створені людиною з метою 

надання їм певних корисних властивостей. Функціональні продукти, на відміну 

від традиційних, крім харчової цінності і смакових властивостей повинні мати 

фізіологічний вплив. Звичайно такі продукти містять інгредієнти, що надають їм 

функціональні властивості або, як прийнято називати біологічно активні 

добавки. 

Біологічно активні добавки до харчових продуктів можуть бути у вигляді 

окремих амінокислот, мінеральних речовин, харчових волокон або у вигляді 

комплексів, що містять певну групу речовин. 

У групі м’ясних виробів функціональні продукти доцільно розробляти на 

основі взаємодоповнення зерновими культурами, рослинною сировиною, у тому 

числі овочевою. 

Розробка функціональних продуктів має свої особливості, тому що 

необхідно зберегти біологічну активність добавки у процесі технологічної 

обробки сировини і не погіршити якісні показники готового виробу. У Європі 

випуск функціональних продуктів досягає 28% від загального обсягу. В Україні 

така тенденція на функціональні продукти набирає популярності [3]. 
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Найбільшим попитом у вітчизняних споживачів користуються паштети 

печінкові, однак вже давно асортимент пропозиції на українському ринку 

включає не менше десятка тільки основних паштетних рецептур. Щоб 

розширити круг своїх споживачів, технологами виробничих підприємств 

постійно модернізується і ускладнюється рецептура, удосконалюється 

технологія виробництва паштетів. В нових кулінарних рецептурах 

використовують виключно натуральні інгредієнти. 

Для збагачення паштету ми обрали натуральні інгредієнти рослинного 

походження з високим вмістом харчових волокон, такого пребіотика як інулін, 

та з високим вмістом мінеральних речовин та вітамінів, а саме: порошки з бульб 

топінамбуру та гарбуза. 

Топінамбур багатий клітковиною, пектином, органічними кислотами, 

незамінними амінокислотами та мікроелементами, а також інуліном, який легко 

засвоюється організмом.  Добавка з топінамбуру являє собою розсипчастий 

порошок кремового кольору. При намоканні порошок темніє до темно-

коричневого кольору і стає м'яким (не хрумтить). Має характерний для 

топінамбура запах, що віддалено нагадує рослинну олію. Порошок солодкуватий 

на смак, у воді не розчиняється, але має здатність набухати у співвідношенні з 

водою 1:3 [3]. 

Порошок топінамбура застосовують для поліпшення обміну речовин при 

захворюваннях цукровим діабетом, атеросклерозом, ожирінням. 

Рекомендується при підвищеному фізичному та психоемоційному 

навантаженні, а також при зниженні працездатності і швидкої стомлюваності 

(синдром хронічної втоми) . 

При профілактиці та лікуванні гострих і хронічних інфекційних 

захворювань, порошок топінамбура підвищує активність імунної системи. 

У разі проживання в екологічно несприятливих зонах проживання і роботі з 

підвищеним ризиком профуражень (радіонукліди, важкі метали, токсиканти 

органічного походження) рекомендуються регулярні курси застосування 

продукту з метою детоксикації. Для детоксикації організму при отруєннях 
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органічними розчинниками, включаючи алкогольне отруєння і при отруєнні 

важкими металами використовують порошок топінамбура як засіб очищення 

організму [3]. 

Гарбузовий порошок містить значну кількість цукрів, пектинових речовин, 

клітковини та широкий спектр вітамінів і мінеральних речовин. Серед 

мікроелементів особливе місце займають залізо, мідь, кобальт, цинк і фтор. 

Завдяки вмісту цих мікроелементів гарбузи та гарбузові порошки активно 

впливають на синтез гемоглобіну і кровообіг, синтез інсуліну підшлунковою 

залозою, міцність зубної емалі, підвищують імунітет. Високий вміст харчових 

волокон – пектинових речовин і клітковини в гарбузових порошках сприяє 

виведенню з організму людини важких металів і радіонуклідів. Вміст широкого 

комплексу БАР у гарбузах сприяє нормалізації обміну речовин і посилює проти 

виразкову, антисклеротичну дію за рахунок ослаблення запальних процесів і 

прискорення регенерації тканин, відновлюються функції печінки, слизової 

шлунково-кишкового тракту, жовчних шляхів, шкіри. 

Збагачення печінкового паштету волоським горіхом та чорносливом є 

оптимальним варіантом, оскільки дає змогу значно покращити органолептичні 

показники виробу, а також за рахунок добавок поліпшити 

функціональні властивості готового продукту. Енергетична цінність такого 

продукту становить 325кКал, що майже на 10 % більше за традиційний 

печінковий паштет. 

Важлива перевага збагаченого паштету – підвищення вмісту 

поліненасичених жирних кислот. У вихідному продукті їх майже не має, а у 

розробленому виробі сума кількості лінолевої та ліноленової кислот  становить 

3,5 % на 100 г продуктів, тобто покриває приблизно третину добової потреби 

дорослої людини у цих речовинах. Навпаки, вміст небажаних насичених жирних 

кислот зменшується. Більше ніж в 4 рази підвищено вміст харчових волокон, 

який становить 0,9 % у 100г функціонального продукту 

Серед мінеральних речовин, кількість яких збільшено, слід виділити Калій, 

який сприяє видаленню надлишку Натрію з організму, а, отже, попереджає 
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виникнення натрій залежної гіпертонії. Підвищено також вміст кальцію та 

магнію, що становить відповідно 18,5 та 24,1% на 100 г паштету. Вітамін С, який 

зовсім відсутній у вихідному продукті, за рахунок додавання рослинної 

сировини становить 1 мг%. 

У якості таких добавок можуть виступати пластівці із зародків пшениці [3]. 

Для зародку характерний високий вміст вітамінів групи В, насамперед                 

тіаміну 1,2…1,4 мг/100 г, рибофлавіну – 0,35…0,43 мг/100 г, ніацину –    

10,1…11,2 мг/100 г. Особливої уваги заслуговує вміст вітаміну Е – токоферолу – 

4,5…4,7 мг/100 г, що у 8,6 разів більше, ніж у зерні, і в 7,4…13,9 разів більше ніж 

у борошні, до того ж у зародках він міститься у активній формі. Зародок включає 

білки, які містять всі незамінні амінокислоти, ліпіди, харчові волокна. Таким 

чином використання пластівців пшеничного зародку при виробництві м’ясних 

продуктів дозволить не лише збагатити їх біологічно-активними речовинами, але 

і розшити використання вторинних харчових ресурсів. Загалом, у світі 

накопичений великий досвід використання пшеничного зародку у складі 

хлібопекарських виробів і дієтичних страв різноманітного призначення. Його 

широко використовують у якості сировини для отримання вітаміну Е, в 

косметичній та парфумерній галузі [4]. 

Дослідження функціонально-технологічних властивостей 

продемонструвало, що пластівці із пшеничних зародків володіють здатністю до 

утримування вологи і жиру, а також утворюють гелі завдяки наявності крохмалю 

та пектину. Результати дослідження емульсійної здатності системи «вода-

рослинна олія-добавка» демонструють, що показник сягає максимуму при 

внесенні 5 г добавки і пояснюється зростанням у складі системи масової частки 

рослинних білків, які виступають емульгаторами. 

Також вченими проведені дослідження щодо створення рецептур м’ясних 

паштетів з використанням білково-жирових емульсій на основі вітамінізованих 

купажованих рослинних олій. Це дозволить скоригувати раціони харчування 

незамінними нутрієнтами, досягти необхідного співвідношення ω-6: ω-3 жирних 

кислот, вітамінів: β-каротину та токоферолу і розширити асортимент м'ясних 

виробів збалансованого складу. 
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Завдання підвищення ефективності використання на харчові цілі наявних у 

країні білкових і жирових ресурсів повинно вирішуватися, в основному, шляхом 

розробки рецептур нового покоління та створення оригінальних технологій 

комбінованих м’ясорослинних продуктів з гарантованим вмістом білків, жирів, 

вітамінів, макро- і мікроелементів та інших важливих компонентів. 

Нове покоління харчових продуктів, що відповідають вимогам і реаліям 

сьогоднішнього дня, це продукти зі збалансованим складом, низькою 

калорійністю, зі зниженим вмістом цукру і жиру, спеціальні, а також продукти 

швидкого приготування і тривалого терміну зберігання. У сучасних ринкових 

умовах продукти повинні бути не тільки смачними і корисними для здоров’я, але 

й конкурентоспроможними. Одним з вирішень цих завдань може сприяти 

застосування інноваційних технологій  розробок печінкових паштетів 

функціонального призначення. 
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СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В 

ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 

У статті проаналізовано сутність стратегічного планування як однієї з 

найважливіших функцій діяльності підприємства, охарактеризовано процес 

розробки стратегічного плану туристськими підприємствами, з урахуванням 

сьогоденних викликів та ризиків. 

Ключові слова: туристське підприємство, інновація, стратегічне планування, 

стратегія. 

У даний час туризм – це окрема галузь, яка об'єднує ряд підприємств, що 

займаються організацією відпочинку туристів і надають споживачеві 

різноманітні послуги. З кожним роком туристична індустрія України все 

активніше включається в світовий ринок. Однак цей процес стримується низкою 

факторів, у тому числі недоліками державної політики в галузі туризму, 

відставанням галузі від зарубіжних аналогів тощо. Можна припустити, що в 

умовах глобальної фінансової та економічної кризи, а також коронавірусної 

пандемії розробка та реалізація стратегії розвитку стають найважливішою 

умовою існування туристської фірми. 

В умовах економічних змін сучасна туристська фірма, як і будь-яке інше 

підприємство, що виробляє товари або послуги, стикається з безліччю проблем. 

Джерелами підвищеної складності менеджменту є: 

 високий ступінь невизначеності ринкової ситуації; 

 сезонна нестабільність попиту на туристичні послуги; 

 посилення конкуренції в туристичному бізнесі; 

 брак фінансових (оборотних) ресурсів тощо. 

Виходячи з цього, туристська компанія не може обмежуватися лише 

поточним плануванням і оперативним управлінням своєю діяльністю. Виникає 

необхідність стратегічного мислення, яке має втілитися в програму дій, 

уточнюючу цілі та засоби реалізації обраного шляху розвитку [1, c. 15]. 
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Стратегічний менеджмент можна визначити управління організацією, яке 

спирається на людський потенціал (визначає його основою організації), орієнтує 

виробничу діяльність на запити споживачів, здійснює гнучке регулювання та 

своєчасні зміни в організації, що відповідають викликам з боку оточення, і 

дозволяють організації здійснювати операційну діяльність у довгостроковій 

перспективі. 

Цикл стратегічного менеджменту туристського підприємства складається з 

п'яти основних етапів: 

 визначення бізнесу та місії організації; 

 розробка довгострокових і короткострокових цілей; 

 розробка стратегії; 

 реалізація стратегії; 

 оцінка ефективності стратегії і корекція попередніх етапів [2, c. 201]. 

Стратегічне планування – це планування на перспективу, яке вказує 

напрямок дій для забезпечення реалізації місії підприємства (як правило, в 

умовах перехідного періоду, який має місце в Україні, реальним є розробка 

стратегії на 3-5 років).  

Головна відмінність стратегічного планування від інших методів 

планування полягає у наступному:  

1) планова робота націлена на майбутнє, а не описує поточну ситуацію; 

2) стратегічний план не є детермінованим, тобто у ньому немає жорсткої 

регламентації за ресурсами, виконавцями і термінами, він обґрунтовує загальні 

перспективні напрямки діяльності та розвитку фірми; 

3) у системі стратегічного планування відсутнє припущення про те, що 

майбутнє можна передбачити тільки за результатами минулого. 

Методологія стратегічного планування включає в себе аналіз різних 

аспектів, що були у минулому і ймовірно можуть бути актуальними у 

майбутньому. Цей аналіз може бути здійснений кваліфіковано лише за умов 

належного інформаційного забезпечення, яке дозволяє відібрати і 

систематизувати дані щодо середовища господарювання фірми та її 9 
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внутрішнього потенціалу. Застосування сучасних інформаційних технологій дає 

змогу формувати досить повні масиви інформації, з яких складається картина 

щодо наявних тенденцій розвитку галузі та динаміки ринкових позицій 

конкретної організації [3, c. 271-272]. 

Широкий асортимент сучасних методів опрацювання інформації дозволяє 

вибрати ті із них, які будуть адекватні задачам аналізу і забезпечать належне 

обґрунтування управлінських рішень. Тому методологія стратегічного 

планування має містити як визначення послідовності виконання певних етапів 

розробки стратегії, так і вибір методів досліджень, що здійснюються на кожному 

етапі. Це можуть бути методи статистичного дослідження, економічного аналізу, 

експертних оцінок тощо. В подальшому ми зупинимось на деяких із них. 

Розробка загальної стратегії розвитку фірми починається із визначення 

планового горизонту, тобто періоду планування. Оскільки розробка стратегії 

фірми передбачає довгострокове планування, то більшість фірм складає 

довгострокові плани на період не менше ніж у 3 роки, а у ряді випадків – навіть 

у 5 – 10 років. Вибір планового горизонту залежить від низки факторів, куди 

входять тип організації, рівень, на якому здійснюється планування, наявність або 

відсутність досвіду розробки тощо. В будь-якому випадку період стратегічного 

планування не може перевищувати той, протягом якого можна отримати дані 

щодо тенденції розвитку всіх факторів, що впливають на виконання плану.  

Надзвичайно важливим для планування стратегії фірми є визначення 

основної мети її діяльності та розробки комплексу цілей, які конкретизують 

загальну мету у часі і просторі і роблять чіткими та зрозумілими задачі кожного 

підрозділу та окремих працівників. Цю основну мету, яка формулюється з огляду 

на сферу діяльності підприємства, його позицій на ринку, запитів та вимог 

споживачів, інтересів власників та інших членів організації, а також суспільства 

в цілому, у західному менеджменті називають місією. Значення місії неможливо 

переоцінити. Визначені на її основі цілі служать орієнтиром для прийняття всіх 

управлінських рішень. Найчастіше місія розглядається з точки зору визначення 

основних потреб споживачів і їх ефективного задоволення. 
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Підхід до формулювання місії як до сенсу існування організації, її 

соціально-економічного призначення має стати правилом, а не винятком в 

українському бізнесі. Визначення загальної стратегії полягає у виборі одного із 

можливих напрямів поведінки фірми у майбутньому [4, c. 60-61].  

Виділяють такі три напрямки: 

 Стратегія стабільності (обмеженого зростання). Вона полягає у 

підтриманні існуючих розмірів підприємства і напрямків його ділової 

активності.  

 Стратегія зростання. Передбачає збільшення розмірів фірми або через 

освоєння нових напрямків діяльності шляхом самофінансування, або через 

придбання чи злиття з іншими фірмами. 

 Стратегія скорочення. Використання цієї стратегії є доцільним для того, 

щоб поправити становище фірми, в яке вона потрапила через несприятливі 

обставини. Ця стратегія може проявлятися у «відсіканні зайвих» підрозділів чи 

видів діяльності, тобто тих, що перестали бути рентабельними; у переорієнтації 

ділової активності або самоліквідації. Загальна стратегія конкретизується у 

функціональних, які описують дії функціональних служб компанії, спрямовані 

на реалізацію загальної стратегії. 

Особливості туристичної галузі як об'єкта менеджменту вказують на те, що 

менеджери туристичного бізнесу повинні встановлювати місію і враховувати те, 

що ця галузь зовсім не схожа на інші галузі. У зв'язку з цим можна виділити 

наступні риси, характерні для менеджменту будь-якого туристичного 

підприємства: 

По-перше, при плануванні туристичної діяльності, необхідно враховувати 

потреби та бажання кінцевих споживачів. У зв'язку з цим дислокація 

туристичного підприємства (в силу його направленості до безпосереднього 

кінцевого споживача) визначається, з одного боку, місцем розташування 

основного контингенту споживачів туристичного продукту, а з іншого – місцем 

розташування рекреаційних ресурсів, які є практично основним фактором 

туристичної галузі. 
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По-друге, другорядність туристичної послуги. Хоча в сучасному світі 

значення туризму як засобу відновлення сил та здоров'я величезне, проте 

туристичний продукт не став ще товаром першої необхідності і навряд чи стане 

ним у найближчій перспективі. Крім того, на туристичних послугах більше, ніж 

на інших платних послугах, позначається зміна купівельної спроможності 

населення. На розвиток туризму також дуже сильно впливають політичні та 

екологічні явища. 

По-третє, в туристичній галузі набагато більше значення має маркетинг. Це 

пов'язано з тим, що продавець туристичної послуги, не маючи можливості 

представити її зразок-еталон (як це практикується при реалізації товарів), 

повинен знайти аргументи на користь свого товару-послуги. Це можна зробити 

тільки при добре налагодженій системі маркетингу. Крім того, у зв'язку з 

непостійністю якості послуги, суб'єктивізмом в її оцінці виникає необхідність її 

постійного контролю, тобто функція менеджменту набуває особливої 

значущості. Одна і та ж туристична поїздка може бути по-різному оцінена двома 

різними людьми, що іноді викликає непорозуміння у взаєминах між туристичної 

фірмою та клієнтами. У зв'язку з цим менеджмент туризму повинен бути 

зосереджений в напрямку створення системи збору, обробки та розповсюдження 

інформації. 

По-четверте, туристична послуга унікальна (повторити її в усіх аспектах 

неможливо). Це маршрут поїздки, умови обслуговування, вартість, тощо. Навіть 

два тури по одному і тому ж маршруту у однієї і тієї ж фірми часто проходять 

по-різному (це і стан транспортного засобу, події в країні перебування та інші 

фактори) [5, c.185]. 

В існуючих умовах економічних змін сучасній туристичній компанії 

необхідно застосовувати стратегічний менеджмент, який охоплює програму дій 

по визначенню конкретних цілей і засобів реалізації обраного шляху розвитку. 

В основі стратегічного менеджменту лежить стратегічне планування, яке 

охоплює безліч питань і дає можливість представити картину майбутнього 

розвитку виробництва товарів і послуг, перспективних проектів, кадрової та 

фінансової діяльності компанії на плановій основі. 
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Критерієм оцінки дієвості стратегічного менеджменту в організації є те, 

якою мірою вона стала «самонавчальною», тобто відповідає двом умовам: 

неухильному підвищенню компетентності співробітників за допомогою їх 

постійного навчання; безперервному акумулюванню, обробки і застосування 

досвіду роботи в умовах нестабільності і невизначеності у зовнішньому та 

внутрішньому середовищі. 
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В матеріалі статті розглянуто сучасні види соусів на основі традиційної 

сировини. Здійснено аналіз біосоусів та можливість удосконалення технологій 

їх приготування на основі ячменю. 
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Соусна продукція дозволяє у значній мірі доповнити раціон та надати 

продуктам специфічних властивостей. Метою матеріалу статті стала розробка 

науково обґрунтованої технології соусу на основі ячменю зі стабільною 

структурою та біологічно активними компонентами. Наукова новизна роботи 

полягала у визначенні закономірностей зміни хімічного складу ячменю до і після 

термічної обробки; кінетики зміни біологічно-активних речовин та реологічних 

характеристик соусу залежно від виду та параметрів технологічної переробки [1]. 

Соус – додатковий компонент страви, з характерною напіврідкою 

консистенцією, який використовують у процесі приготування страви або 

подають до готової страви для поліпшення її смаку і аромату. 

Самі соуси вважаються винаходом французької кухні, і це вірно. Адже 

батьківщиною більшості з них є Франція, а більшість знаменитих соусів були 

створені саме французами в XVII, XVIII – початку XIX століття. До цих пір 

збереглися рецепти перших соусів в старовинних куховарських книгах того часу, 

проте на смак вони здадуться дуже дивними, несхожими на звичні соуси. 

Соуси готують з борошном на молоці (сметані) чи на бульйоні з грибів, м'яса 

або риби, без борошна на вершковому маслі, олії, з додаванням оцту. 

Соуси, приготовлені на м'ясних бульйонах з великою кількістю 

екстрактивних речовин, збуджують апетит. Багатьом стравам соуси надають 

соковитості, що полегшує засвоюваність страви. Тушкування м'яса з гострими 
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соусами сприяє переходу колагену в глютин і розм'якшенню м'яса. Завдяки 

соусам з того самого продукту можна приготувати різні за смаком страви. До 

складу соусів входять такі продукти, як масло вершкове, сметана, яйця, борошно 

та ін. Білки, жири і вуглеводи в соусах легко засвоюються організмом. Крім того, 

використовуючи соус, страві можна надати гарного зовнішнього вигляду. 

Наприклад, червоний маринад відтіняє білий колір риби [2]. 

Соус майонез використовують для оформлення салатів. Багато соусів 

доповнюють склад страв, підвищують їх калорійність. Так, бідні на жири страви 

(з відвареної тріски, судака) слід подавати з соусом польським, який збагачує 

страву жирами; соус сухарний підвищує калорійність страв з відвареної капусти 

більш як удвічі. Правильний вибір соусу до страви має велике значення. Соусами 

поливають основний продукт або гарнір, заправляють ними супи або подають до 

страв окремо в металевих або порцелянових соусниках, які ставлять поряд з 

блюдцем на тарілочці. 

За способом приготування соуси поділяють на дві групи; соуси з 

загусниками, при виготовленні яких використовують пасероване борошно, 

крохмаль, і без загусників. 

За температурою подавання соуси поділяють на гарячі (температура подачі 

65-70°С) і холодні (10-12°С). 

За кольором розрізняють соуси червоні і білі. Як рідку основу для соусів 

використовують бульйони – м'ясні, рибні, молоко, сметану, вершкове масло, 

олію, оцет. 

Особливу групу становлять солодкі соуси. Для дієтичного харчування соуси 

готують на воді, овочевих і круп'яних відварах.  

За консистенцією соуси бувають рідкими для поливання і тушкування 

страв; середньої густини – для запікання і додавання в овочеві страви і фарші. 

Інколи готують густі соуси для фарширування і додавання як в'язку основу в 

деякі страви.  

За технологією приготування розрізняють основні і похідні соуси. Соус, 

приготовлений на певній рідкій основі з максимальною кількістю продуктів, 

називається основним. Якщо до основного соусу додати інші продукти і 

приправи, то дістають нові соуси цієї групи, які називаються похідними.  
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На початку XX століття Ескоф'є відніс до базових соусів також томатний 

соус (перетерті варені томати) і майонез (холодний соус з жовтка, олії і гірчиці). 

Похідні соуси виготовляють з базових соусів шляхом додавання до них 

різних компонентів. Деякі з похідних соусів: 

Хоча голландський соус традиційно подають до овочів (у першу чергу, до 

спаржі) і яєць Бенедикт, похідні від нього соуси частіше подають до стейків та 

риби: беарнський соус, шорон, діжонський соус 

На основі велуте найчастіше готують соуси до риби, птиці або телятини: 

аллеманд, капер, грибний соус, пулет [3].  

Соус бешамель часто використовують при приготуванні страв з макаронних 

виробів (наприклад, лазанья), суфле або як соус до овочевих страв. Однак його 

похідні підходять і до м'ясних або рибних страв: субіз, аврора, Морней. 

З соусу еспаньйол виходять темні соуси до м'яса: деміглас, мисливський 

соус, африканський соус, Жю (такожжю-льє), периге, соус роберт 

Основним компонентом масляних соусів є розтоплене вершкове масло. Ці 

соуси найкраще підходять до м'ясних страв, а також до риби і морепродуктів: 

меньєра, біле масло, арахісовий соус, «Кафе де Парі». Масляні суміші  - це 

розм'якшене вершкове масло, змішане з подрібненими додаткових в вигляді 

зелені, сиру, гірчиці та інших приправ, яке потім формують і охолоджують. Для 

кращого смаку в суміші іноді додають лимонний сік. Розм'якшені масляні суміші 

формують за допомогою кондитерського мішка або ж спершу охолоджують, а 

потім вирізують з масла невеликі фігурки або штампують за допомогою виїмок. 

Масляні фігурки використовують як приправу до гарячих страв та для 

оформлення холодних страв. 

Соуси емульсійного типу являють собою яєчно-олійну емульсію. Щоб 

жовток не відшарувався від олії, слід дотримуватися температурного режиму — 

не нагрівати соуси вище 60 C. Холодні емульсійні соуси найкраще підходять до 

салатів (майонез до олів’є або оселедця під шубою),сендвічів, м'ясних страв або 

як соусу – дип. 
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Салатні заправки (дресинги) призначені для додання салатам додаткових 

смакових якостей та з'єднання інгредієнтів салату між собою. Основою салатних 

заправок зазвичай служать олія або кисло-молочні продукти (сметана, вершки, 

натуральний йогурт). В них можуть додавати такі продукти, як лимонний сік, 

оцет, гірчицю, зелень та інші приправи (вінегрет заправка, тисяча островів, 

італійський дресинг). 

Соуси з подрібнених інгредієнтів – кілька різновидів сальси. Такі соуси 

можуть складатися як з подрібнених овочів, фруктів і зелені, так і з м'ясного 

фаршу чи грибів. Застосування у подібних соусів найрізноманітніше: до пасти, 

м'ясних страв, сандвічів (сальса, песто, болоньєзе, зелений соус, муждей, 

ткемалі, сацебелі, чатні, реліш). 

Найважливішим компонентом гострих соусів є перець чилі або інші 

продукти, що характеризуються гострим смаком (наприклад, хрін). Гострі соуси 

іноді використовують як маринади: соус самбал,  табаско, барбекю-соус, чилі-

соус, хариса, аджика, хрін (соус). 

Солодкі соуси служать для прикраси десертів та додання їм інших смаків. 

Деякі фруктові соуси вживають зі стравами з м'яса або птиці. 

До інших соусів відносять: гарум, камберленд, мостарда, вустерський соус, 

м'ятний соус, дзадзикі, часниковий соус, чимічуррі. 

Біосоус – сучасний винахід (спосіб отримання біосоуса) спрямований на 

спрощення технологічного процесу, поліпшення харчової і біологічної цінності 

не тільки самого соусу, але і страв, в які він додається, надання їм 

профілактичних властивостей. За рахунок вмісту більш широкого спектру 

симбіотичних мікроорганізмів (корисних консервантів) і аскорбінової кислоти 

має великі терміни зберігання; аскорбінова кислота і пектин надають продукту 

додаткову харчову цінність і сприяють підтримці життєдіяльності еубіотічних 

мікроорганізмів, а тим самим збагачення соусів продуктами їх життєдіяльності 

(понад 100 БАВ – ферментів, вітамінів, антибіотикоподібних речовин, 

органічних кислот і т.д.) [5]. 
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Використання в раціоні харчування біосоусів, виготовлених за різними 

способами і містять еубіотічні бактерії-антагоністи патогенної мікрофлори, буде 

перешкоджати розвитку і поширенню широкого спектру інфекційних хвороб 

населення (лістеріоз, сальмонельоз, бруцельоз, лептоспіроз, туберкульоз і т.д.), а 

також токсикозів (ботулізм, стафілококові інтоксикації, токсикози грибкової 

природи) і токсикоінфекцій (сальмонельози, ешеріхіози, клостридіоз і т.д.), а 

значить знижувати інфекційну захворюваність в людській популяції і сприяти 

економії коштів, що витрачаються на профілактику і лікування кишкових 

інфекцій. 

Отримують біосоус за допомогою біореактора і ферментатора – 

спеціалізованого, герметичного, малогабаритного обладнання закритого 

(камерного) типу, що забезпечує технологічність виробництва – спрощення 

технологічного процесу (устаткування оснащене мікропроцесорною системою 

управління, що забезпечує проведення в автоматичному і ручному режимах 

наступних робіт: стерилізація, підігрів, пастеризація, охолодження, ферментація, 

розвантаження, отримання продуктів в асептичних умовах (відсутність контакту 

з зовнішнім середовищем по всьому технологічному ланцюжку) і тривалий 

термін придатності (від 30-ти діб) вироблюваної продукції. Сучасні 

напрацювання по сировині для біосоусів описали Ройтер І.М., Дробот В.І., 

Демчук А.П., Годунова Л.Ю., Патт В.А., Кузнецова Н.В., Кретович В.Л., 

Токарева P.P., Семенова А.Б. та інші вітчизняні і зарубіжні науковці [6,7]. 

Розглянемо використання ячменю як локального продукту для розробки 

сучасних  технологій виробництва біосоусів. 

Ячмінь належить до ряду найдавніших рослин земної кулі. Розкопки 

показують, що він разом з пшеницею був відомий ще в кам'яному столітті. 

Завдяки четвертому, після рису, пшениці і кукурудзи, показником обсягу 

виробництва, продаж ячменю займає і одну з провідних позицій у світі. В Україні 

ця культура поступається лише пшениці. 

Ячмінь – чудове поєднання поживних і біологічно активних речовин, 

вітамінів, мікроелементів, які сприяють нормальній життєдіяльності. 
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Сучасні дослідження показують, що продукти з цього злаку мають унікальні 

лікувальні властивості. Зерна ячменю містять білки, які відрізняються цінністю 

амінокислотного складу (не збалансовані тільки по лізину і треоніну), багаті 

активними ферментами (амілаза, протеаза, пероксидаза). Взяти ячмінь можна 

хоча б тому, що він містить більше харчових волокон, ніж овес та інші культури. 

Цінність ячменю полягає ще й у тому, що він дає хороші врожаї в регіонах 

з прохолодним, вологим кліматом, де кукурудзу або сорго не вирощують, або 

вони дають у таких умовах значно менший урожай. За площею посіву в групі 

зернових культур ячмінь посідає друге місце. 

В Україні ячмінь вирощують на 42% площі зернових. Ячмінь - основна 

фуражна і частково продовольча зернова культура. Це швидкостигла, 

посухостійка, невибаглива культура. Він також є основною сировиною для 

пивоварної промисловості. 

Зерна ячменю використовуються для виготовлення перлової і ячмінної 

крупи. Ячмінне борошно необхідне при випіканні житнього і пшеничного хліба. 

Також, із зерен ячменю отримують сурогат кави, екстракт солоду. 

Ячмінь – це природний вітамінно-мінеральний комплекс. 

Зерно ячменю містить до 70-75% вуглеводів, близько 12% білка, 1,7-2% - 

сахарози, 3,8-5,5% - клітковини, 1,6-2% жиру, а також ферменти, вітаміни. 

Корисні властивості ячменю значно вищі, ніж пшениці. Історія ячменю як 

зернової культури налічує понад 10 тисяч років [8]. Згадки про нього можна 

зустріти в багатьох найдавніших трактатів. З незапам`ятних часів прийнято 

вважати, що їжа і напої, що містять ячмінь, сприяють розумовому і фізичному 

здоров`ю людини. Цим же пояснюється присутність ячмінних продуктів в 

раціоні римських гладіаторів і послідовників грецького філософа Піфагора. 

Всебічна користь ячменю, як в античній, так і в західній сучасній медицині 

криється в його унікальні властивості. 

У сучасній харчовій промисловості активно застосовуються практично всі 

частини рослини, причому їх корисні властивості можуть відрізнятися. 

Очищений ячмінь. Цілісне зерно вживається в їжу після видалення непридатного 
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для їжі волокнистого лушпиння. Продукт знайшов визнання в кулінарії, як 

прекрасне джерело вітамінів і поживних речовин. Найбільш популярна страва з 

очищеного ячменю - перлова каша або просто перловка. 

Ячмінне борошно нерідко виступає в якості альтернативи пшеничному 

борошну або борошну для випікання. У процентному співвідношенні воно більш 

багате корисними речовинами, ніж зерна до подальшої їх обробки і перемолу. 

Характеризується зниженою калорійністю і високою концентрацією харчових 

волокон. За рахунок вмісту в ячмінному борошні клейковини і ніжного 

горіхового смаку продукту, воно дуже популярне серед кондитерів, які 

експериментують з різними видами борошна.  

Якщо у деяких країнах більше 70% від обсягів вирощуваного ячменю йде 

на кормові цілі, то на Заході він давно вже взятий на озброєння лікарями різних 

спеціалізацій. 

До базових біосоусів на основі ячменю відносять місо та соєвий соус. Місо 

– продукт традиційної японської кухні, найчастіше у вигляді густої пасти. Місо 

отримується шляхом бродіння соєвих бобів, рису, пшениці, ячменю або суміші з 

них за допомогою спеціального видів цвілевих грибів Aspergillus oryzae. 

Місо класифікується за використаними в ході його приготування базових 

інгредієнтів, попередньо підданих бродінню з кодзі, і ступеня солоності 

кінцевого продукту. Традиційно виділяється три типи класичного місо в 

залежності від вихідного ферментованого субстрату: ячмінне місо (муги-місо), 

рисове місо (коме-місо) і соєве місо (маме-місо). Найбільш поширеним є рисовий 

варіант місо, на який припадає близько 80 % всього ринку даного продукту в 

Японії. 

Соєвий соус незамінний при приготуванні багатьох страв. При його 

використанні страва набуває більш яскравого смаку. Варто відзначити, що 

соєвий соус не «забиває» смак основних продуктів, а тільки лише покращує його. 

Будь-який майстер японської кухні зможе зробити так, що смак соєвого соусу 

ідеально зіллється зі смаками інших продуктів.  
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Справжній соєвий соус має масу позитивних якостей. Він дуже корисний 

при вживанні в невеликих кількостях, тому що в соусі міститься багато речовин, 

корисних для нашого організму. Соєвий соус відмінно замінить сіль і масло. 

Соєвий соус, про який зараз всі прекрасно знають, був відкритий більше 

2500 років тому в Китаї. Він постійно поліпшувався, до нього додавали нові 

інгредієнти і шукали оптимальний термін ферментації. 

Поступово, з плином часу, соєвий соус придбав свій сучасний смак. 

Технологія його приготування практично не змінилася: боби відварюють у воді, 

перемішують з пшеничним або ячмінним борошном, солять і залишають для 

ферментації. Дозрівання соєвого соусу триває досить довго – як мінімум сорок 

днів, а іноді два і навіть три роки. Коли соєвий соус досягає необхідної кондиції, 

його смак стає неповторно м'яким і збалансованим. Після цього соус розливають 

в спеціальну тару і виставляють на продаж. 

Соєвий соус успішно використовують при приготуванні різних страв: його 

додають в мариноване м'ясо, до риби і курки, в різні салати. А ще соєвий соус – 

незамінний атрибут японських ролів і суші. Практично одноголосно багато 

фахівців з дієтичного харчування рекомендують замінювати соєвим соусом 

шкідливу кухонну сіль. Цей соус містить величезну кількість корисних речовин, 

серед яких цинк, залізо, амінокислоти, вітаміни групи B1. 

Але все вищесказане стосується лише такого соєвого соусу, які готуються 

за старими перевіреними рецептами і з природною ферментацією. На жаль, на 

сучасному ринку представлена величезна кількість соєвих соусів, приготовлених 

хімічним способом. Саме тому дуже важливо вміти розрізняти, який соус 

знаходиться перед вами. 

Біосоуси на основі ячменю – корисна добавка до страв, але її потрібно 

правильно приготувати. Тобто, потрібно обирати продукт, який вироблений 

шляхом бродіння (ферментації). Загадкова і таємнича Японія подарувала нам 

місо та соєвий соус, особливості їх приготування що формувалися 

тисячоліттями. Ми, європейці, не завжди розуміємо особливості харчування в 

Японії, її традиції і звичаї, але разом з тим багато люблять і цінують страви, 

приготовані за японськими рецептами, віддають належне їхній красі, смаку і 

корисним властивостям, особливо біосоусам приготовлених на основі ячменю.  
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В даний час, коли культура здорового способу життя завойовує розуми 

людей, японська кухня набуває все більше послідовників в різних країнах, 

оскільки асоціюється з поняттям правильного харчування. Розробка та 

приготування біосоусів на основі ячменю потребувала розглянути базові соуси 

які користуються попитом у всьому світі, продукти які входять до їх складу 

повинні бути здоровими, корисними і смачними. У біосоусів приготовлених на 

основі ячменю є особливий базовий смак. Соус на основі ячменю, отриманий за 

пропонованими способами, має приємні смакові якості і може 

використовуватися в салатах як додаток до м'ясних і рибних страв, супів, 

сприяючи поліпшенню процесу травлення і компенсуючи брак білка. 
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ СИРОВИНИ З 

ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ БІЛКА 

Розглянуто основи функціональних харчових продуктів в сучасному харчуванні 

та необхідність використання в раціоні сировини з підвищеним вмістом білка. 

Проведено аналіз хімічного складу борошняних кондитерських виробів, що 

привело до створення нових виробів із поліпшеними споживними властивостями 

та зниженою енергетичною цінністю. Для цього у рецептурах борошняних 

кондитерських виробів запропоновано використати нові інгредієнти, що 

покращить склад продукту на вміст білку, харчових волокон, вітамінів. 

Запропоновано використання нетрадиційної сировини шрот соняшника, соєве 

борошно та зародки пшениці. 

Ключові слова: білки, харчування, кондитерські вироби, підвищений вміст білка, 

білковмісна сировина, екструзійні технології, текстуроване борошно. 

Серед цілої низки зовнішніх факторів що негативно впливають на організм 

людини: погіршення екологічних умов, малорухомий спосіб життя, неправильне 

харчування, все частіше виникають захворювання пов’язані з нестачею в 

організмі корисних речовин. Зважаючи на цей фактор, у всьому світі набирає 

обертів тенденція з розробки продуктів функціонального призначення. 

Пріоритетом кожної держави, яка має за мету піклування про здоров’я власного 

народу повинно бути створення принципово нових технологій, глибокої 

комплексної переробки сільськогосподарської сировини у продукти високої 

якості, які мають оздоровчий вплив на організм людини, забезпечують 

профілактику аліментарно-залежних станів і захворювань, сприяють усуненню 

дефіциту вітамінів, мікро- і макроелементів, інших ессенціальних речовин. 

Цим вимогам відповідають функціональні товари і функціональні 

інгредієнти, біологічно активні добавки до їжі та інші групи. За допомогою 
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харчової комбінаторики можна послабити негативні наслідки зовнішнього 

середовища завдяки проектуванню і конструюванню харчових продуктів не 

лише безпечних для людини, але й таких, що захищають його генетичні 

структури від пагубного впливу. Згідно із сучасними науковими досягненнями 

нутріціології, формула харчування людини третього тисячоліття передбачає 

використання в раціоні функціональних харчових продуктів. 

Саме результати численних досліджень за останні роки доводять, що 

дієтичні харчові добавки багаті на білки, полісахариди (альгінати, пектини), 

вітаміни (токоферол, цианкобаламін, тіамін, рибофлавін, никотинамід, 

аскорбінова кислота), макро- і мікроелементи (кальцій, фосфор, сірка, йод, селен, 

залізо, мідь, кобальт), позитивно впливають на обмін речовин в організмі, 

зменшують нагромадження радіонуклідів стронцію та цезію, солей важких 

металів (свинцю, ртуті, кадмію), нормалізують стан травної, кровотворної, 

імунної й ендокринної систем [1]. Аналіз хімічного складу та харчової цінності 

борошняних кондитерських виробів свідчить, що переважна більшість з них не 

відповідає вимогам нутріціології. Незбалансованість складу борошняних 

кондитерських виробів пов'язана з високим вмістом жирів, вуглеводів та 

відносно низьким – білків, харчових волокон, ненасичених жирних кислот, 

вітамінів. Однією з причин такого дисбалансу є виробництво харчовою 

промисловістю продуктів, які не забезпечують відповідність рекомендованим 

нормам раціонального харчування за показниками харчової та біологічної 

цінності. 

Здорова людина впевнено йде по життю, їй все доступно, вона готова 

підкоряти будь – які вершини, досягати найвищої мети. У здорової людини немає 

віку, вона постійно молода, у неї завжди є майбутнє, скільки б їй не було років. 

Загальновідомо, що харчування є найважливішим чинником, що обумовлює 

стан здоров'я людини, зв'язує його з навколишнім середовищем і впливає на 

здатність організму протистояти його шкідливим діям. Згідно з оцінкою 

експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я, здоров’я громадян на 50 % 

залежить від способу життя [1]. Вивчення та раціональна корекція харчування 
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населення є досить актуальною проблемою, оскільки - це гарантія забезпечення 

стану здоров'я на оптимальному рівні, профілактика аліментарних захворювань, 

зниження інфекційних захворювань серед населення. Цим проблемам у нашій 

країні приділяється велика увага, розробляються наукові основи харчування у 

зв'язку з екологічно несприятливими умовами проживання. Незважаючи на те, 

що харчування кожної людини повинно бути індивідуальним і враховувати 

індивідуальні енергетичні витрати, звички, характер діяльності та специфіку 

захворювань, організація масового харчування вимагає розробки узагальнених 

вимог до харчування певних груп населення.  

Слід забезпечити населення продукцією, яка за своїм складом відповідатиме 

потребам організму в харчових речовинах енергії і захисних компонентах. Так, 

наприклад, харчування людей, що займаються фізичною працею повинно бути 

спрямовано на забезпечення збільшення маси м’язів та підтримання в них 

необхідного рівня обміну речовин за рахунок підвищеної кількості білків [2]. 

Білки в організмі людини є головною складовою клітин всіх органів і тканин, 

вони виконують пластичну, каталітичну, гормональну, транспортну та інші 

функції. Організм людини не має резервів білка. Єдиним постачальником їх є 

білки харчових продуктів, тому вони належать до незамінних компонентів їжі.  

Білки – основа всіх клітин, вони є будівельним матеріалом, а також беруть 

участь в обміні речовин, у формуванні імунітету, в утворенні деяких сполук, що 

виконують в організмі складні функції. Білки, на відміну від жирів та вуглеводів, 

не утворюються з інших речовин, тобто є незамінною частиною їжі. Біологічна 

цінність різних видів білків обумовлюється їх амінокислотним складом. Із 

відомих нині 20 амінокислот 8 – незамінні (лізин, триптофан, фенілаланін, 

лецитин, ізолатицин, валін, треонін, метіонін). Вони не синтезуються в організмі 

і тому повинні обов’язково надходити з їжею.  

Багатими на незамінні амінокислоти є білки тваринного походження, що 

містяться в м’ясі, рибі, яйцях, молочних продуктах. Менш повноцінні білки 

рослинного походження – круп, бобових, хліба, овочів. Білки тваринного 

походження повинні складати 55% загальної кількості білка в раціоні, що 

становить в середньому для дорослої людини 86г на добу. Як нестача, так і 

надмір білків у їжі негативно позначаються на здоров’ї. 
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Сьогодні якість харчових білків оцінюють по коефіцієнту їх засвоєння. Він 

враховує амінокислотний склад (хімічну цінність) і повноту переварювання 

(біологічну цінність) білків. Продукти, що мають коефіцієнт засвоєння рівний 

1,0, є найбільш повноцінними джерелами білка [3]. 

У природі немає ідеальних харчових продуктів, що містили б комплекс усіх 

харчових речовин необхідних людині (виняток – материнське молоко), тому 

одним з пріоритетних напрямів розвитку суспільства, в тому числі харчових 

технологій є вдосконалення хімічного складу традиційних продуктів масового 

споживання. 

Одними з таких і є хліб, без якого не мислиме харчування будь - якої 

людини. Хліб та хлібобулочні, кондитерські вироби належать до основних 

харчових продуктів, середня добова норма споживання яких становить близько 

300 г. Слід зазначити, що серед великого розмаїття харчових продуктів 

хлібобулочні та кондитерські вироби характеризуються повною відсутністю або 

ж мінімальним, порівняно з іншими продуктами, вмістом ароматизаторів, 

барвників, консервантів та ін.  

Розглянемо використання сучасних компонентів для виробництва 

кондитерських виробів з підвищеним вмістом білка. 

Білки належать до основних харчових речовин, які виконують будівну 

функцію в організмі кожної людини. Утворення і відтворення тканин людського 

організму відбувається при обов’язковій участі білка. Його не можуть замінити 

інші поживні речовини. Без білка немає життя. Фізіологічні норми харчування 

людини передусім вказують на мінімальну кількість білкових речовин [4]. Тому 

дуже важливим є постачання разом з їжею повноцінних білків, до складу яких 

входять всі незамінні амінокислоти, які не синтезуються в людському організмі. 

Недостача хоч би однієї з них в організмі може привести до незворотних 

процесів.  

Серед збагачувачів кондитерських  виробів білкові продукти переробки сої 

– найбільш перспективні в зв’язку з компліментарністю їх амінокислотного 

складу порівняно з білками зернових культур.  
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Вміст білка в соєвих бобах – 30-50 %. Білки сої посідають проміжну 

сходинку між рослинними білками та білками тваринного походження і 

наближаються до білка коров’ячого молока. Висока біологічна цінність сої 

зумовлена тим, що вона є багатим джерелом незамінних амінокислот, передусім 

лізину [5,7]. Для кондитерського виробництва, звичайно, використовують соєве 

борошно, що виробляють після попереднього знежирення очищеного й 

подрібненого зерна [8]. 

Значний вміст у сої жиру і білка зумовлює створення на її основі білкових 

добавок для кондитерських виробів.  

Доцільно застосування декількох видів борошна для виготовлення 

кондитерських виробів у співвідношенні: пшеничне борошно 60–85 %, бобове 

(горохове) – 5-10 %, тритикале – 10-35 %. У готових виробах підвищується вміст 

білка, дефіцитної амінокислоти лізину на 11% [6]. Використовують також 

вуглеводно-білкову композицію в вигляді суміші з круп’яних і бобових культур, 

яка представлена 25 % вуглеводнобілкової фракції амаранту, 65 % крупки 

ячменя і 10 % крупки гороху. 

Останнім часом як білковий збагачувач стали використовувати харчовий 

желатин – гідролізат тваринної колагеновмісної сировини, що складається з 

чистого глютину. 

Білки желатину можуть впливати на активність бродильної мікрофлори, 

структурно-механічні властивості тіста, а відтак і на харчову цінність продукції. 

Крім того, желатин багатий на кальцій і фосфор, що сприяє збалансованості 

мінерального складу кондитерських виробів, додають в тісто у кількості 1– 4% 

до маси борошна [8]. 

Для поліпшення складу кондитерських виробів на основі білоковмісної 

нетрадиційної сировини до рецептури включають додаткові добавки з 

підвищеним у порівнянні з сочевицею вмістом триптофану, метіоніну і цистину. 

З цією метою використовують нут і продукти його переробки, які вносять в 

комбінації з сочевицею. В результаті отримуємо продукти, збалансовані за 

вмістом білка [9]. 
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Пропонуємо також для підвищення вмісту білка, мінеральних речовин та 

вітамінів у кондитерських виробах використовувати зародки пшениці.  

Розроблена технологія виробництва здобного печива, пряників, вафель з 

обсмаженими зародковими пластівцями.  

Використовуються білкові продукти соняшникового шроту, які служать 

джерелом білка, вітамінів, мінеральних речовин. Білок соняшника за своїм 

складом повноцінний, але має специфічний запах, що знижує смакову якість 

виробів (крекерів, вафель, пряників). 

Для підвищення вмісту білка рекомендується під час приготування 

кондитерських виробів з пісочного тіста частину борошна та цукру у рецептурі 

замінити кедровим шротом. 

Кунжутне борошно різного ступеню знежирення можна включати у 

рецептури печива й крекеру, що дозволяє розширити асортимент, підвищити 

біологічну та знизити енергетичну цінність виробів. 

Для збагачення хлібобулочних та кондитерських виробів рекомендовано 

вводити до рецептури ядра насіння соняшника в кількості 10, 15 і 20% до маси 

борошна, що значно впливає на харчову цінність і технологічні властивості 

борошняних виробів.  

Тому кожну добавку необхідно розглядати як із біологічної, так і з 

технологічної позицій. Тобто, використовуючи добавки, необхідно враховувати 

вплив збагачувача не лише на харчову цінність виробів, а й на технологічний 

процес і якість готової продукції [8,9]. Вибір рослинної сировини для вирішення 

проблеми підвищення біологічної цінності виробів є виправданим з огляду на 

загальносвітові тенденції збільшення частки рослинної продукції у забезпеченні 

людства білком [4]. 

Білки сої широко застосували при виробництві харчових продуктів ще 

здавна – в Китаї, Японії та країнах Південно-Східної Азії. Вміст білка сої вищий 

ніж в пшениці майже втричі, а амінокислотний склад наближений до тваринного 

білка, завдяки чому продукти переробки сої використовують майже у всіх 

галузях харчової промисловості. 
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Щоб покращити якість хлібних та кондитерських виробів з високим вмістом 

продукту необхідно соєве борошно вносити у виброджене тісто, застосовуючи 

посилену механічну обробку або поліпшувачі направленої дії . Найбільш 

перспективними у виготовленні хлібобулочних та кондитерських виробів 

спеціального призначення є продукти переробки рослинної високобілкової 

сировини – концентрати та ізоляти. 

У цьому напрямку перспективними є нові технології, засновані на 

високотемпературних режимах обробки сировини, у першу чергу, – екструзійні 

технології. Оскільки основним компонентом зернової сировини є крохмаль, то 

під час екструзійної обробки змінюються його фізико-хімічні властивості. Щодо 

білку, то під дією тиску, тепла, вологи він піддається процесу денатурації. 

Молекули білків при екструзії структурно розгортаються, м’яко денатурують, 

відбувається збільшення кількості пептидів і вільних амінокислот і, як наслідок, 

збільшується їх перетравлюваність. Встановлено, що екструзійна обробка білків 

рослинного походження підвищує їхню харчову цінність і подовжує термін 

придатності, оскільки відбувається часткова інактивація ферментів, які 

погіршують смак і знижують якість продукту під час зберігання.   

Дослідження впливу текстурованого борошна на вміст клейковини у 

борошняній композиції, встановлено, що найбільш придатними для виробництва 

здобного печива є зразки із масовою часткою текстурату 5 і 10 %. Оскільки, в 

даній технології використовують борошно з слабкою клейковиною (кількість 

якої знаходиться в межах 27 – 38 %). Використання у складі кондитерських 

виробів текстурованого житнього борошна дає можливість підвищити в готових 

продуктах вміст харчових волокон, мінеральних речовин, підвищити рівень 

засвоюваності організмом людини крохмалю та білка.  

Текстуроване борошно – продукт переробки звичайного борошна 

(житнього, кукурудзяного, вівсяного, пшеничного, ячмінного, пшоняного), який 

виходить внаслідок його екструзійної обробки.  

Доцільність використання текстурованого борошна обумовлюється рядом 

економічних і якісних показників. Так, з економічної точки зору, використання 
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даної сировини приводить до істотного скорочення тривалості виробничого 

циклу унаслідок поєднання ряду технологічних операцій: зниження витрат 

сировини, енерго- і трудовитрат на одиницю готового продукту, досягнення 

певної гнучкості виробництва з погляду його переналадки на виробництво інших 

видів продукції.  

Якісні переваги текстурованого борошна полягають в наступному. При 

гарячій екструзії (високі температури, тиск і механічні навантаження) зернової і 

круп'яної сировини, в якій є багато крохмалю, відбуваються глибокі зміни в її 

вуглеводному комплексі. Крохмаль декстренізується. Вміст нативного 

крохмалю знижується в 1,8-2 рази. Вміст водорозчинних речовин підвищується 

в 5-8 разів в порівнянні з початковою сировиною, що характеризує підвищення 

харчової цінності зернових екструдатів. При обробці екструзії зернової сировини 

не змінюються властивості жирових речовин, а відбувається утворення 

крохмальліпідних комплексів. В процесі екструзії інактивується ліпаза і 

знижується активність ліпоксигенази, що сприяє тривалішому зберіганню 

продуктів. Крім того, в результаті дії високих температур (100-150°С) 

відбувається практично повна стерилізація борошна.  

Борошно текстуроване – натуральне і не дає ніяких сторонніх присмаків. 

Отже, можемо дійти висновку, що екструзійні технологіі є новими 

перспективними джерелами для виробництва борошняних кондитерських 

виробів. Використання даної сировини приводить до істотного скорочення 

тривалості виробничого циклу унаслідок поєднання ряду технологічних 

операцій. 

Кондитерські вироби є традиційно популярними в Україні. У загальній 

структурі ринку кондитерської промисловості борошняні кондитерські вироби 

займають найбільшу частку – 41 %. Печиво посідає значне місце серед 

борошняних кондитерських виробів за обсягом виробництва, проте аналіз його 

фізико-хімічного складу дає змогу стверджувати, що воно потребує 

удосконалення за параметрами харчової та біологічної цінності.  
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Це зумовлене високою часткою в його складі вуглеводів та жирів і низькою 

– білків, вітамінів та мінеральних речовин.. У зв’язку з цим особливої 

актуальності набуває вирішення питань, що стосуються покращення білкового, 

складу борошняних кондитерських виробів, зокрема – печива.  

Аналіз хімічного складу борошняних кондитерських виробів свідчить про 

його незбалансованість. Це спонукає до створення нових виробів із поліпшеними 

споживними властивостями та зниженою енергетичною цінністю. Для цього у 

рецептурах борошняних кондитерських виробів широко використовуються нові 

інгредієнти. Так, на сучасному етапі розвитку ринку ефективно 

використовується сировина, яка збагачує продукцію білками, харчовими 

волокнами, вітамінами, мінеральними речовинами, поліненасиченими жирними 

кислотами, антиоксидантами. Запропоновано використання нетрадиційної 

сировини шрот соняшника, соєве борошно та зародки пшениці. 
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РОЗРОБКА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ БЕЗЛАКТОЗНОГО 

МОРОЗИВА 

В статті представлена розробка рецептури та сучасної технології 

безлактозного морозива. Проводилися оцінка якості безлактозного морозива 

(органолептичні, фізико-хімічні та мікробіологічні показники). 

Ключові слова: молоко, сировина, морозиво, аналіз, технологія, рецептура, 

схема, обладнання, якість. 

В теперішній час структура харчування людини зазнала суттєвих змін, що 

пов'язано з вживанням в їжу великої кількості жиру, недоліком повноцінного 

білка, застосуванням антибіотиків, погіршенням екологічної ситуації та іншими 

факторами [1]. 

У зв'язку з цим одним їх пріоритетних напрямків молочної галузі на 

сьогоднішній день є розширення асортименту товарів широкого споживання, які 

б відповідали не тільки смаковим уподобанням споживачів, але і володіли 

підвищеною біологічною та енергетичною цінністю, будучи продуктами 

лікувально-профілактичної спрямованості [ 2]. 
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За кордоном функціональні інгредієнти, в тому числі білкові компоненти і 

пробіотики, знайшли широке застосування в створенні молочних десертів і 

морозиві, склад яких дуже різноманітний. 

Молоко є одним з поширених продуктів харчування. Воно входить в 

раціони найширших верств населення різних вікових груп. Молоко багате своїм 

складом. У ньому містяться білки, вуглеводи, мінерали і багато інших 

компонентів, що робить молоко унікальним харчовим продуктом. Однак окремі 

групи населення в силу особливостей ферментних систем організму не можуть 

вживати молоко в натуральному вигляді через нездатність розкладати лактозу, 

що служить причиною серйозних порушень в діяльності шлунково-кишкового 

тракту. Тому в світі існує проблема отримання молока з низькою або повною 

відсутністю вмісту лактози [3]. 

У зв'язку з цим, розробка технології безлактозного морозива є 

перспективним напрямком в області розробки продуктів лікувально-

профілактичної та функціональної спрямованості. Не дивлячись на значну 

різноманітність в асортименті, виробництво морозива з деякими змінами 

здійснюється по загальній технологічній схемі і складається з наступних 

операцій: приймання сировини, підготовка сировини, складання суміші, 

пастеризація суміші, гомогенізація суміші, охолоджування і дозрівання суміші, 

фризерування суміші, фасування і загартовування морозива, упаковка і 

зберігання.  

В роботах, які були проведені раніше, встановлено режими проведення 

ферментативного гідролізу лактозовмісної молочної сировини при виробництві 

низьколактозних і безлактозних продуктів [4]. Також було доведено доцільність 

проведення ферментативного гідролізу при виробництві морозива, розраховано 

рецептуру і розроблено технологію виробництва морозива зі зниженим вмістом 

лактози [5]. Використання препаратів β-галактозидази у виробництві морозива 

дозволяє не тільки знизити вміст лактози в кінцевих продуктах, а й призводить 

до зниження концентрації моноцукрів у морозиві, що веде до підвищення 

осмотичного тиску в продуктах, а звідси, до зниження їх точки замерзання. Це в 
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свою чергу надає позитивний вплив на реологічні характеристики морозива: 

збільшується відчуття жирності, «вершковості» продукту, поліпшується його 

консистенція. 

Важливість таких досліджень зростає у зв'язку з поширенням таких 

захворювань як лактазна недостатність (гіполактазія), що робить неможливим 

споживання молока цілими групами населення.  

Метою роботи є розробка технології безлактозного морозива. Для 

досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі основні завдання: 

-  на підставі аналізу науково-технічної і патентної літератури обґрунтувати 

використання безлактозного молока в технології  морозива; 

-  вивчити вплив різних добавок на фізико-хімічні та органолептичні 

властивості сумішей для морозива та їх харчову цінність; 

-  дослідити вплив технологічних параметрів процесу виробництва 

морозива; 

-  визначити показники якості і безпеки безлактозного морозива; 

-  розробити технологію виробництва безлактозного морозива. 

Для виконання роботи були використані літературні джерела, сучасні  

дослідження технології виробництва молочних продуктів та методичні вказівки 

для написання кваліфікаційної роботи [5, 6, 7]. 

Основною сировиною для виробництва безлактозного морозива є 

безлактозне молоко. Безлактозне молоко, як основна сировина для виробництва 

продукту, повинно відповідати чинним нормативним документам. В таблиці 1 

представлені органолептичні показники безлактозного молока. 

Таблиця 1 – Органолептичні показники безлактозного молока 

Найменування показника Характеристика 
Зовнішній вигляд і 
консистенція 

Однорідна рідина 

Смак і запах Чистий, з легким присмаком і запахом добавлених 
компонентів 

Колір Від білого до світло-жовтого 
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В таблиці 2 представлені фізико-хімічні показники безлактозного молока. 

Наступним етапом роботи було розроблення технологічної схеми виробництва 

безлактозного морозива. На основі розрахованої рецептури складали суміш для 

виробництва морозива, враховуючи проведені дослідження. 

Таблиця 2 – Органолептичні показники безлактозного молока 

Найменування показника Значення  
Масова частка жиру, % 2,5 
Густина, г/см3 1028 
Кислотність, °Т 20 
Масова частка білка, % 3,0 
Масова частка лактози, %, 0,01 
СЗМЗ, % 8,1 

 

Виробництво морозива складається із двох основних етапів: приготування 

рецептурної суміші та приготування з неї морозива. 

Суміш складали за загальноприйнятою технологічною схемою. Спочатку 

змішували всі рідкі компоненти (безлактозне молоко і воду), отриману суміш 

підігрівали до температури 40...45 оС і при такій температурі вносили 

попередньо підготовлені сухі компоненти (суху знежирену маслянку, цукор). 

При постійному перемішуванні до суміші додавали розплавлене вершкове масло 

для повного розчинення сухих речовин. Далі приготовлену суміш направляли на 

фризери. 

Морозиво, яке виходить з фризеру, швидко направляється на фасування та 

загартовування. В разі затримки при виробництві частина закристалізованої води 

може розмерзтися, що надалі приводить до утворення великих кристалів льоду. 

У процесі загартовування температура знижується до 15-18 °С. При цьому 

виморожується 75 - 80 % загальної кількості води, що утримується в морозиві. 

Повна кристалізація води неможлива, тому що сильно зростає концентрація 

солей і цукру в некрижаній частині розчину, внаслідок чого різко знижується 

температура замерзання. 
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Процес загартовування протікає значно повільніше, ніж фризерування, і без 

механічного перемішування, тому створюються умови для утворення великих 

кристалів льоду і їхнього зрощення у твердий кристалічний каркас.  

У морозиві при температурі -20 °С переважає кристалізаційна структура. 

Таке морозиво має щільну консистенцію й досить високу міцність. 

Технологічний процес виробництва морозива складається із наступних 

операцій: приймання і оцінка якості сировини, підготовка сировини й складання 

суміші, фільтрування, пастеризація, гомогенізація, охолодження та визрівання 

суміші, фризерування, фасування і загартування морозива, зберігання.  

На рисунку 1 наведена технологічна схема виробництва безлактозного 

морозива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Технологічна схема виробництва безлактозного морозива 

Підготовка сировини та її 
дозування

Фризерування 

Перемішування 

Фасування морозива 

Охолодження та визрівання суміші 

Пакування і зберігання морозива 

Гомогенізація суміші 

Загартування морозива 

Реалізація готової продукції 
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В умовах міні виробництва, ресторану чи кафе зручно користуватись 

готовими інгредієнтами. В такому випадку зручно користуватись обладнанням з 

середньою або малою потужністю – фризером або гренітором (з порівняно 

малою ємністю ванни 2 - 4 л), мішалкою й стінкою «холодного» циліндра, що 

сприяє інтенсивному протіканню процесу. Для виробництва морозива вибираємо 

комбіновані фризери (комбо-машини). 

При виконання роботи були розглянуті матеріали та методи дослідження 

якості сировини та продукції. Розроблена рецептура та технологія  виробництва 

белактозного морозива. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ 

ТУРИСТІВ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ПРИ 

ГОТЕЛІ 

В статті розглянуто особливості організації процесу обслуговування іноземних 

туристів в закладах ресторанного господарства при готелі. Проаналізовано 

стан та специфіку обслуговування іноземних туристів, а також визначено 

основні перспективні напрямки організації обслуговування іноземних туристів в 

закладах ресторанного господарства при готелі. 

Ключові слова. заклади ресторанного господарства, гостинність, а ля карт, 

табльдот, а парт, шведський стіл, іноземні туристи.  

Стрімкий розвиток готельно-ресторанного бізнесу вимагає від власників 

підприємств пошуку нових способів та методів обслуговування. Надання послуг 

харчування в готелі має велике значення в багатьох аспектах існування всього 

підприємства готельно-ресторанного бізнесу. Обираючи заклад ресторанного 

господарства при готелі, ми користуємось певними критеріями, які впливають на 

прийняття кінцевого рішення. Для того, щоб заклад ресторанного господарства 

приваблював гостей і мав постійний дохід необхідний розвиток, оновлення, 

впровадження системи знижок, акцій і т.д.  

Заклади ресторанного господарства при готелі – одна з галузей сфери 

обслуговування, яка сприяє створенню комфортних умов для тих, хто приїжджає 

у справах служби або на відпочинок, а також розвитку іноземного туризму. 

Серед проблем в сфері вітчизняної індустрії гостинності особливого значення 

набувають проблеми обслуговування. Останнім часом зросли вимоги до якості 

сервісу іноземних туристів, а заклади готельно-ресторанного господарства не 

завжди при цьому відповідають міжнародним стандартам якості. 
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Заклади ресторанного господарства при готелі, здійснюють виробництво та 

реалізацію послуг споживачам з метою задоволення їх у гастрономічних потреб. 

Для власників закладів готельно-ресторанного господарства головною 

комерційною метою діяльністю є не лише задоволення потреб споживачів у 

харчуванні, а й отримання прибутку. Раціональне поєднання двох видів 

діяльності може як залучити нових гостей, так і підвищити імідж підприємства в 

цілому. Однак, за умови непрофесійної організації послуг в закладах 

ресторанного господарства, імідж закладу готельно-ресторанного господарства 

може зазнати суттєвих втрат. Для того, щоб уникнути такої ситуації, потрібно 

знати всі аспекти в організації обслуговування іноземних туристів в закладах 

ресторанного господарства при готелі. 

Проблематика обслуговування в сфері ресторанного господарства 

досліджується у працях О.І. Кочерги, В.І. Пивоварова, Я.С. Столярова,                

А.А. Мазаракі, Г.Т. П’ятницької, Н.О. П’ятницької, В.І. Карсекіна,                 

В.К. Федорчинко та інших дослідників. 

Мета статті. Дослідити особливості та тенденції організації обслуговування 

іноземних туристів в закладах ресторанного господарства при готелі. 

Основними типами закладів ресторанного господарства при готелі є 

ресторани, бари і кафе. Місткість залів ресторанів, кафе дорівнює кількості осіб, 

які проживають в готелі. Однак місткість може бути змінена за допомогою 

відповідних техніко-економічних розрахунків. У готелях 3-х, 4-х і 5-ти зіркових 

проєктуються бари. У готелях вищої категорії (5-ти зіркових) проєктується 

нічний клуб. Заклад ресторанного господарства при готелі включає в число своїх 

місць окремі кабінети, банкетний зал (зали), число місць в яких становить 20% 

загальної місткості закладу. У готелях всіх категорій, крім нижчої, має бути 

забезпечення можливості харчування в номерах [1]. 

Для обслуговування іноземних туристів виділяють окремі зали або 

необхідну кількість столів в загальному залі, на столи ставлять національні 

прапорці. Якщо в залі харчуються туристи різних класів, то їх розміщують за 

окремими столами. Метрдотель та офіціанти, які обслуговують іноземних 



80 

туристів, повинні володіти іноземними мовами в обсязі, необхідному для 

виконання своїх обов’язків. Вони повинні вміти вітати туристів іноземною 

мовою, надавати індивідуальним туристам допомогу у виборі страв і напоїв, 

давати характеристику страв і напоїв, зазначених в меню, відповідати на 

питання, що стосуються порядку обслуговування, пояснювати порядок 

розрахунку, називати вартість страв і напоїв.  

Обслуговування іноземних туристів та їх харчування, які подорожують 

індивідуально, надається за готівковий розрахунок і за кредитними картками 

деяких іноземних фірм, перелік яких повинен бути в закладі ресторанного 

господарства. З метою прискорення обслуговування іноземних туристів 

організовується «шведський стіл». У тих випадках, коли складається меню для 

туристів, дуже часто пропонують вранці туристам стандартний європейський 

сніданок. 

Складаючи меню для іноземних туристів необхідно враховувати 

національні смаки і звички в харчуванні. Для обслуговування попередньо на 

столи ставлять воду фруктову, мінеральну або кип’ячену з льодом, а також хліб, 

булочки, джем, холодні закуски, кисломолочні продукти, солодкі страви. При 

організації обслуговування та харчуванні іноземних туристів слід мати на увазі, 

що більшість людей в усіх країнах світу харчуються три рази в день. У багатьох 

країнах сніданок легкий (Англія, Італія, Франція та ін.). У ряді країн (Англія, 

США, Франція, Канада та ін.) Прийнято другий сніданок [2; 215].  

Так, наприклад в готельно-ресторанному комплексі «Шотландія» при 

обслуговуванні іноземних туристів діє багаторівнева система обслуговування, 

що дозволяє задовольнити будь-які запити гостей. Також регулярно проводяться 

дні національної кухні. Зустріч починається біля вхідних дверей, де всіх 

люб’язно вітають іноземною мовою. 

Обслуговування іноземних туристів має певні особливості. Перш за все, 

необхідно враховувати національність гостей та їхні кулінарні звичаї. При 

приготуванні страв різних кухонь, шеф кухар повинен володіти знаннями та 

досвідом, мати високий рівень кваліфікації. Зазвичай, іноземних туристів в 

закладах готельно-ресторанного господарства забезпечують триразовим 

харчуванням (сніданок, обід, вечеря). 
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При організації обслуговування сніданків, обідів та вечері 

використовуються наступні методи обслуговування:  

 «а-ля карт» - з карти-меню страв і напоїв гості вибирають те, що їм більше 

подобається, після чого замовлення передається на кухню і відразу ж 

починається приготування і сервірування замовлених страв і напоїв. Офіціант 

активно допомагає гостям вибирати страви і напої;  

 «а парт» - гості роблять замовлення попередньо, обслуговування 

здійснюється в чітко встановлений проміжок часу;  

 «табльдот» - усі гості обслуговуються в один і той же час і за тим же 

меню;  

 «шведський стіл» - гості самі вибирають з великого асортименту різних 

готових страв ті, які сподобалися;  

 «буфетне обслуговування» - засновано на використанні принципу 

самообслуговування.  

Асортимент страв і закусок поповнюється офіціантом або буфетником, який 

також виконує ряд інших функцій: відкорковує пляшки з напоями, готує чай або 

каву, забирає використаний посуд і прилади [4, с.157]. 

Ще одна особливість обслуговування іноземних туристів в закладах 

ресторанного господарства полягає в тому, що офіціанти повинні допомогти 

вибрати страву або меню з урахуванням традицій національної кухні туристів і 

вміти запропонувати страви національної української кухні. Це вимагає від 

персоналу вміння орієнтуватися в особливостях кухонь народів світу і знання 

іноземних мов.  

Свою специфіку має обслуговування іноземних туристів при готелі, які 

подорожують групами або індивідуально. Так, організація обслуговування груп 

іноземних туристів здійснюється в окремих залах або за спеціально виділеними 

столами в загальному залі закладу. На один зі столів у залі, призначеному для 

харчування груп іноземних туристів, або на столиках в загальному залі 

ставляться на підставці національні прапорці країни, з якої прибули туристи. 

Вони допомагають іноземним туристам краще орієнтуватися в залі і 
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безпомилково зайняти місця за своїми столами. Іноземних туристів інформують 

про місцезнаходження та режим роботи закладу ресторанного господарства, 

види послуг, які надаються, форми розрахунку за них. Також особливу увагу 

приділяється індивідуальним іноземним туристам, які обслуговуються з 

відміткою «особлива увага», здійснює таке обслуговування особисто 

адміністратор закладу. Він зустрічає, надає допомогу в розміщенні за столом, 

приймає замовлення, подає страви, здійснює розрахунки і проводжає гостя                

[6, с. 67]. 

В закладах ресторанного господарства, де обслуговуються групи іноземних 

туристів, повинні бути спеціальні журнали для реєстрації відпуску харчування із 

зазначенням дати, країни з якої прибули туристи, класу обслуговування, виду 

харчування (сніданок, обід, вечеря), кількості туристів за замовленням і 

фактично охоплених харчуванням, вартості харчування. 

Офіціант, який обслуговує столи для індивідуальних іноземних туристів, 

друкує чеки на спеціальній секції каси, отримує за ним з роздавальної і буфета 

продукцію і обслуговує гостя. Разом з офіціантом і касиром (старшим касиром) 

метрдотель знімає показники касового апарату і записує у відомості загальну 

суму харчування, а потім передає відомість в касу ресторану для включення її в 

звіт разом із замовленням на відпустку сніданків, обідів і вечері.  

Прогресивною формою обслуговування є обслуговування за типом 

«шведський стіл», за якої значно спрощуються розрахунки. За додаткову плату 

індивідуальні іноземні туристи можуть замовити сніданок або вечерю в номер 

[3, с. 79]. 

Послуги харчування індивідуальним іноземним туристам можуть не 

включатися до вартості путівки та надаватися за готівку (національну або вільно 

конвертовану валюту) або за кредитними картками. В такому випадку 

розрахунки ведуться безпосередньо між туристом і рестораном (як в готелі, так і 

поза ним). Контроль за обслуговуванням іноземних туристів та грошовими 

розрахунками з ними у валюті здійснює метрдотель, який несе повну 

матеріальну відповідальність як за збереженість валюти, так і за правильність 
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рахунків. Харчування за готівковий розрахунок організовується відповідно до 

меню страв на замовлення та часто ведеться за методом а-ля карт, рідше - а парт. 

Меню повинно бути надруковано українською та однією з мов міжнародного 

спілкування.  

Слід зазначити, що іноземні туристи надають перевагу харчуванню у 

закладах ресторанного господарства при готелях, де вони проживають. Це 

спричинене: по-перше, тим, що заклади ресторанного господарства при готелях 

мають великі внутрішні ресурси, ніж незалежні заклади ресторанного 

господарства і мають в своєму складі кваліфікований персонал, мають 

можливість проекспериментувати з меню. По-друге, як правило, в більшості 

закладів готельно-ресторанного господарства сніданок у вартість номера. По-

третє, на нашу думку, для іноземних туристів, які можуть прибути в різні 

голдини доби, є зручним харчуватися одразу на місці розміщення.  

В процесі обслуговування іноземних туристів з відміткою «особлива увага» 

участь приймає особисто метрдотель (адміністратор) ресторану. Він зустрічає 

гостя, надає допомогу в розміщенні за столом, приймає замовлення, подає 

страви, здійснює розрахунки та проводжає гостя.  

Слід зазначити, що більшість закладів ресторанного господарства при 

готелях обслуговують не лише гостей, які там проживають, а й можуть надавати 

послуги іншим категоріям населення. Вони також організують обслуговування 

урочистих і офіційних прийомів, нарад, конференцій, конгресів, надають гостям 

інші послуги: продаж сувенірів, квітів, обслуговування в готельних номерах і 

т.д.[4, с. 182]. 

Таким чином, робота сучасного закладу ресторанного господарства при 

готелі не можлива без налагодженої роботи. При правильній налагодженій 

роботі усередині закладу ресторанного господарства при готелі, цей структурний 

підрозділ здатен приносити дохід на рівні, а в деяких випадках і більше, ніж 

доходи від номерного фонду. Встановлено, що в умовах жорсткої конкуренції 

навіть перед відомими закладами готельно-ресторанного господарства 

виникають проблеми з утримання своїх позицій на ринку та забезпечення 

ефективності їх господарської діяльності. Більшість фахівців в сфері готельно-
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ресторанного бізнесу вважають, що основним чинником успіху закладів 

ресторанного господарства при готелі є постійне вдосконалення технології 

обслуговування гостей з урахуванням потреб на ринку. 
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Стаття присвячена інноваційним технологіям в діяльності підприємств 

ресторанного бізнесу. Розкрито суть поняття «інновація» та «інноваційна 

діяльність». Проаналізовані переваги застосування інновацій в ресторанному 

бізнесі. 

Ключові слова: інновації, інноваційні технології, підприємства готельно-

ресторанного бізнесу, прогрес, ресторанний ринок. 

Сьогодні прогрес не стоїть на місці. З кожним днем з'являється все більше і 

більше технічних новинок, і розробок в абсолютно усіх сферах нашого життя. 

Будь-яке сучасне підприємство просто зобов'язане «йти в ногу з часом», інакше 
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воно просто не буде конкурентоспроможним. І підприємства в сфері 

ресторанного бізнесу не є винятком у цьому питанні. 

Технології в області сфери послуг розвиваються настільки ж швидко, як і 

вся галузь в цілому. Це пов'язано з тим, що стоїть головна мета будь-якого 

підприємства - отримання прибутку, а здійснити цю задачу без інноваційних 

рішень нереально. Використання сучасних технологій дозволяє робити свою 

роботу більш ефективною, скорочувати витрати і підвищувати комфортність 

споживачів. У цьому сенсі розробка інновацій перетворилася на стратегічну 

зброю закладів ресторанного господарства [1]. 

Актуальність даної теми роботи пов'язана з тим, що процес модернізації в 

ресторанному бізнесі з кожним днем набирає темп. Зростаюча конкуренція 

змушує шукати нові рішення в підвищенні привабливості закладів ресторанного 

господарства і в цьому питанні різні технічні новинки служать гарним 

помічником. Тому слід приділяти особливу увагу розробці програм з 

впровадження інновацій в роботу підприємства сфери ресторанного бізнесу.  

Ґрунтовні наукові дослідження у сфері інноваційних технології належать 

таким вченим, як: А. Бакаев, В. Беседін, А. Галицький, В. Геєць, А. Градов,                

Н. Ковтун, М. Крачило, А. Музиченко, Б. Панасюк, В. Савченко,                 

В. Семиноженко, Д. Стеченко, О. Удалих, В. Шевчук, Л. Федулова, А. Чухно та 

інші. Проте розвиток сучасних інформаційних технологій вимагає додаткових 

досліджень впливу їх на діяльність підприємств готельно-ресторанне 

господарство. 

Метою статті є дослідження впливу інноваційних технологій на діяльність 

підприємств ресторанного бізнесу. 

Основними завданнями фахівців у сфері ресторанного бізнесу стають 

створення конкурентних переваг і підвищення конкурентоспроможності, 

створення стабільного споживача, пошук і створення нових шляхів розвитку, 

постійне оновлення власної політики з урахуванням динамічного розвитку ринку 

ресторанних послуг. Процес освоєння нових концепцій ресторанного бізнесу і 

модернізації старих відбувається без зупинки [4]. 

Боротьба за кожного споживача вимагає від ресторанних підприємств 

модернізації, як в технологіях, так і в свідомості. Впровадження інновацій в 

роботу ресторанних підприємств має відбуватися не тільки на технологічному 
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рівні. Удосконалення та оновлення має стосуватися абсолютно всіх сторін 

функціонування закладу, починаючи від наданого сервісу і закінчуючи 

організаційно-управлінською структурою. При тому, що часто інновація може 

не носити характер матеріальних витрат, вона виявляється більш вигідною для 

підприємства. Йдеться про модифікацію процесів і методів роботи персоналу. 

Висококласний сервіс завжди буде перевагою будь-якого закладу ресторанного 

господарства. Провідні «гравці» ресторанного бізнесу давно зрозуміли, що 

досягнення переваги в конкурентній боротьбі, у різних його сегментах, важко без 

впровадження сучасних інформаційних технологій. Для того, щоб бути 

конкурентоспроможним, в непростий економічний період, керівництву 

необхідно враховувати цей фактор, при управлінні ресторанним бізнесом. На 

сьогоднішній день, інноваційний потенціал, який присутній в ресторанному 

бізнесі дуже високий. Дослідження інноваційної діяльності має спиратися на 

однозначне, несуперечливе трактування поняття «інновація». У поняття 

«інновація» існує безліч визначень (табл.1). У літературних джерелах інновація 

визначається як перетворення потенційного науково-технічного прогресу в 

реальний, що втілюється в нових послугах і технологіях [4]. 

Таблиця 1 - Визначення поняття «інновація» різних авторів в різних 

літературних джерелах 

Автор Визначення інновації 

Б. Твисс 
 

Діяльність, в результаті якої винахід або ідея набуває 
економічного змісту

Ф. Ніксон 
 

Заходи, в результаті яких на ринку з'являються нові 
або поліпшені технологічні процеси та обладнання

Б. Санто 
 

Процес, що перетворює ідеї і винаходи в нові якісно 
кращі продукти і технології, з метою отримання 
додаткового прибутку 

Й. Шумпетер 
 

Сукупність виробничих факторів, що виходять з 
підприємницької діяльності

Н. Мончев 
 

Ланцюг послідовних операцій, що проходять через 
стадію наукових розробок і завершуються в 
промислово-виробничій сфері

Ю. П. Морозов 
 

Прибуткове використання новацій у вигляді нових 
технологій, видів продукції, організаційно-технічних 
і соціально-економічних рішень виробничого, 
фінансового, комерційного або іншого характеру 

А. І. Пригожин 
 

Розвиток технологій, техніки, управління на стадіях 
їх зародження, освоєння, дифузії на інших об'єктах 

В. Г. Мединський 
 

Об'єкт, впроваджений у виробництво в результаті 
проведеного наукового дослідження або зробленого 
відкриття, якісно відмінний від попереднього аналога
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Інновація визначається як кінцевий результат інноваційної діяльності, що 

одержала реалізацію у вигляді нового або удосконаленого продукту, 

реалізованого на ринку, нового або вдосконаленого технологічного процесу, 

використовуваного в практичній діяльності [2].  

На ринку ресторанних послуг, представлені різні рішення для впровадження 

інновацій в управління підприємствами різних видів і форм, проте, як показує 

практика, коли власник починає аналізувати і шукати відповідні «інструменти», 

він стикається з проблемою вибору та оцінки ефективності їх роботи. 

У таблиці 2 зображено переваги від застосування інноваційних технологій 

у сфері ресторанного бізнесу. 

На думку експертів, ресторатори прагнуть до застосування в діяльності 

закладів ресторанного господарства більше електронних інновацій. Це можуть 

бути системи візуалізації приміщення, віртуальна карта відвідувача, електронне 

меню, інтерактивний стіл та інше [6]. 

Впровадження подібних інноваційних технологій, що дозволить надати 

гостям технологічно новий, сучасний формат вибору страв, а також дозволить 

підвищити загальний рівень управління підприємством. 

Таблиця 2 - Переваги від застосування інноваційних технологій у сфері 

ресторанного бізнесу 

Інновації Майбутні зміни ресторанного бізнесу 
Очікувані позитивні зміни Галузеві обмеження і 

ризики 
Можливі 
складності 

Інформація 
внутрішніх  
сервісів 
 
 

Підвищення гнучкості і 
оперативності в роботі зі 
споживачами, можливість 
індивідуалізації 
обслуговування без збільшення 
трансакційних витрат. 
 

Збільшення 
клієнтської бази 
(створення on-line, 
web-сервісів) 
призводить до 
супутнього 
зростання 
трансакційних 
витрат з 
обслуговування 
віддалених 
споживачів 
(проблема доставки) 

Інновації, які 
впроваджуються 
можуть 
виявитися 
надлишковими 
витратами через 
випередження 
існуючої 
технологічної 
культури 
населення, 
культури 
споживання і 
дозвілля 
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     Продовження таблиці 2 

Автоматизація 
системи 
розрахунків зі 
споживачами 
 
 

Збільшення можливостей із 
залучення споживачів, 
розширення реклами. 
Збільшення можливостей 
співпраці з провідними 
банками, спільні програми з 
підвищення лояльності 
споживачів (знижки, бонуси, 
спеціальні пропозиції),  
формування  постійної 
клієнтської бази. 
 

Недостатньо висока 
технологічна і 
споживча культура 
населення 
 

Збільшення 
центрів витрат 
без супутнього 
зростання 
центрів 
прибутку, 
випереджаюче 
зростання витрат 
на 
обслуговування 
«віддаленої» 
клієнтської бази 

Автоматизація 
системи 
постачання 
сировиною та 
матеріалами 
 
 

Підвищення якості, 
оперативності і гнучкості 
постачання, рішення проблеми 
псування сировини, 
можливості підтримки 
ексклюзивного меню. 

  

Впровадження 
інтегрованих 
систем 

Зміцнення і підвищення 
ефективності діяльності за 
рахунок інтеграції в суміжний 
бізнес (ресторан при готелі) 

Не насиченість 
попиту на послуги 
підприємств 
ресторанного 
господарства і 
дозвілля 

 

 

Підвищення рівня задоволеності відвідувачів закладів дозволить 

підприємствам отримати результати, що полягають у наступному: 

- формується і посилюється прихильність споживачів до послуг 

підприємства; 

- споживач не звертає уваги на інші пропозиції закладів-конкурентів; 

- збільшення кількість лояльних споживачів; 

- управління репутацією і зворотний зв'язок; 

- споживач розповість знайомим та друзям про свій позитивний досвід  

відвідування даного закладу ресторанного господарства [5]. 

Впровадження інноваційних технологій, є найкращою рекламою для будь-

якого підприємства ресторанного бізнесу. Споживачі, які вперше скористалися 

його послугами дуже швидко розкажуть про нього своїм друзям, тим самим 

сприятимуть просуванню і залучення нових клієнтів. 
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Підприємства ресторанного бізнесу, які впроваджують у свою діяльність 

інноваційні технології мають більше можливостей, так як вони стають більш 

конкурентоспроможними, і пропонують клієнтоорієнтований сервіс порівняно з 

іншими учасниками ресторанного ринку. 
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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ НАПОЇВ ЗДОРОВОГО 

ХАРЧУВАННЯ 

В статті розглянуто сучасні проблеми харчування, необхідність розробки та 

впровадження напоїв здорового харчування. Здійснено аналіз найпопулярніших 

регіональних продуктів та визначено особливості їх застосування. 

Ключові слова: національні особливості харчування, напої здорового 

харчування, регіональна сировина, особливості застосування. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. В останні роки в Україні різко змінилася структура 

споживання харчових продуктів. Результати негативних динамічних змін в 

харчуванні спостерігаються в харчуванні дорослого і дитячого населення. 

Більшість населення споживає дешеві продукти з низькою біологічною цінністю, 

але великою енергомісткістю, що і забезпечує енергоцінність раціону. Основним 

постачальником енергії дорослого і дитячого населення є вуглеводний 

компонент. При цьому більша частина вуглеводів надходить із хлібобулочними 

і борошняними виробами, а також з картоплею, 17% калорійності раціону 

забезпечується за рахунок цукру. У структурі харчування визначається 

збільшення до 38-40% жирового компоненту раціону переважно за рахунок 

жирів тваринного походження. 

 Таким чином, порушення структури харчування більшості населення 

України обумовлено: дефіцитом в раціоні продуктів тваринного походження 

(молоко, м’ясо, риба, яйця); дефіцитом свіжої рослинної їжі (фрукти, овочі та 

інші рослини) та надлишковим споживанням тваринних жирів; хлібобулочних і 

борошняних виробів.  

Катастрофічне скорочення життя і збільшення смертності населення, різке 

зниження якості життя та індексу здоров’я нації при значному порушенні 

харчового статусу зумовлює гостру необхідність підняття питань харчування 

населення України на державний рівень. 
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Повноцінне і збалансоване харчування, з врахуванням його лікувально-

оздоровчих функцій, вимагає поповнення раціону кожної людини близько 500 

нутрієнтами. Значна кількість їх міститься в натуральній рослинній сировині: 

овочах і фруктах, лікарських рослинах, зернових продуктах, відходах 

виробництва та ін.  

Формулювання цілей статті. Зараз все більшу популярність набувають напої 

спеціального призначення, оскільки вони збагаченні необхідними корисними 

речовинами і їх  зручно споживати, у сучасному ритмі життя. 

Тому метою проведення досліджень є теоретичне та експериментальне 

обґрунтування розробки напоїв здорового харчування шляхом впровадження 

нетрадиційної сировини регіонального походження. 

Для досягнення поставленої мети, проаналізовано дію харчових продуктів 

на організм людини, підібраний компонентний склад для напоїв здорового 

харчування. 

Україна має багаті традиції національної кухні, зібрані з різних регіонів 

нашої держави. Традиційні страви та напої регіонів пов'язані з тими багатствами, 

які можна використовувати з кулінарною метою.  

Наш організм накопичує в собі багато токсинів, алергенів та бруду, що в 

свою чергу провокує розвиток патогенної мікрофлори. Насіння льону 

максимально дбайливо виводить шкідливі речовини, що накопичилися. А чистий 

кишківник – це запорука міцного та здорового імунітету і нормальної роботи 

внутрішніх органів. Незважаючи на те, що насіння дуже корисне, приймати його 

потрібно обережно. Перед використанням насіння льону необхідно 

проконсультуватися з лікарем, ні в якому разі не займатися самолікуванням. 

Також дуже важливо грамотно підійти до цього процесу і підготувати 

організм. Якщо раніше ви не приймали насіння – почніть з маленької дози і 

стежте за тим, як відреагує ваш організм. Насіння не рекомендується приймати 

дітям і вагітним жінкам, оскільки воно підсилює моторику і перистальтику 

кишківника. 



92 

Дослідження, які проводилися і проводяться вченими з різних країн, 

доводять користь насіння гарбуза в боротьбі з таким грізним захворюванням, як 

рак. Завдяки своєму складу, цей продукт підвищує імунітет, знижує рівень 

холестерину. 

Запалені суглоби теж з вдячністю відгукуються своїм одужанням після того, 

як хворі вводять в свій раціон насіння гарбуза. Деякі наявні в насінні компоненти 

дуже ефективні в боротьбі з артритом. На відміну від медикаментозного 

лікування вони не дають побічних ефектів. Ще одна проблема може вирішитися 

завдяки гарбузовому насінню. Цинк, яким багатий цей продукт у природному 

вигляді допоможе відновити щільність кісткової тканини і стане запобіжником 

виникнення остеопорозу.  

Гарбуз допомагає прискорити процеси засвоєння їжі і нормалізувати 

метаболізм. Через вміст вітаміну T гарбуз перешкоджає накопиченню 

організмом жирових клітин, тому дієтологи рекомендують вживати гарбуз для 

врегулювання ваги. 

Гарбуз володіє послаблюючим ефектом, що добре впливає на шлунково - 

кишковий тракт. Його рекомендують для виведення з організму холестерину, 

токсинів, шлаків. 

Через високий вміст калію вживання цього овочу покращує роботу серцево 

- судинної системи та зменшує ризики гіпертонії. 

Дієтологи радять вживати гарбуз при туберкульозі, атеросклерозі, запорі, 

діабеті, подагрі, жовчнокам'яній хворобі. М'якуш гарбуза рекомендують 

вагітним та дітям. Під час вагітності лікарі радять вживати його як природний 

протиблювотний засіб. Відвар з гарбуза з додаванням меду допомагає при 

нервових розладах і безсонні. 

Гарбуз у раціоні забезпечить здоровий імунітет та природний детокс. В 

ньому міститься розчинна клітковина (пектин), яка поглинає токсини і живить 

кишкові мікроорганізми, готуючи їх до зими — чим більша видова 

різноманітність мікробіоти, тим міцніший кишковий імунітет. 
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Ще одним бонусом від вживання гарбуза стане здорова і красива шкіра. 

Якщо печений гарбуз поєднати з корисним жиром, то каротиноїди добре 

розчиняться і добре засвояться, перетворившись в організми на вітамін А, який 

зміцнює слизові та покращує стан шкіри, готуючи їх до зими — щоб шкіра не 

висушувалась, не обвітрювалась, а сезонні загострення запальних захворювань 

шлунку та кишківника швидко переходили в стан ремісії. 

Шпинат володіє високою щільністю поживних речовин. У шпинаті низький 

вміст калорій, і дуже високий вміст вітамінів, мінералів і фітонутрієнтів. Коли ви 

їсте цей продукт, вам не потрібно хвилюватися про те, що ви наберете зайві 

кілограми і що потрібно сідати на дієту. Ваш організм отримує достатню 

кількість корисних і поживних речовин. Шпинат нормалізує і регулює роботу 

сечової, лімфатичної та травної систем. 

Шпинат містить флавоноїди, які діють як природні антиоксиданти, 

захищаючи організм від вільних радикалів. Дослідники відкрили понад 13 різних 

флавоноїдних сполук, які діють як протиракові субстанції. У шпинаті міститься 

речовина апігенін, яка допомагає боротися з утворенням ракових клітин. Ця 

речовина, проникаючи в структуру ракових клітин, вбиває їх. 

Шпинат корисний продукт харчування для серця, який підтримує і 

стимулює серцево – судинну систему. У шпинаті високий рівень вітамінів С і А, 

які самі по собі антиоксиданти, що допомагають скоротити кількість вільних 

радикалів в організмі. Антиоксиданти утримують холестерол від окислення. На 

додаток до всього, фолати (комплекс вітамінів групи В) дуже позитивно 

впливають на роботу серцево-судинної системи в цілому. А каротиноїди 

забезпечують стінки артерій додатковими поживними речовинами та захищають 

від негативного впливу. 

Дослідження показали, що споживання великої кількості шпинату і зелених 

овочів в цілому, уповільнює процес старіння функції мозку. У шпинаті багато 

харчових волокон, що дозволяє меншою мірою засвоюватися жирам. 
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Робота шлунково-кишкового тракту значно поліпшується. Бета-каротин і 

вітамін С захищають клітини товстої кишки від шкідливих наслідків вільних 

радикалів. Шпинат повністю ліквідує запори, за допомогою харчових волокон. 

М'ята перцева – багаторічна кореневищна трав'яниста рослина з 

характерним сильним запахом і прохолодним смаком. Підвищує секрецію 

травних залоз, збуджує апетит, пригнічує процеси гниття і бродіння у травному 

каналі, знижує тонус гладеньких м’язів кишківника, жовчно - та сечовивідних 

шляхів, підвищує виділення жовчі, виявляє седативну і слабку гіпотензивну дію. 

Чебрець має потогінну, спазмолітичну, відхаркувальну і протизапальну дію. 

Служить протикашльовим, ранозагоювальним, дезінфекуючимим, 

антиревматичним засобом. Він заспокоює нервову систему, пригнічує кокову 

мікрофлору і патогенні гриби. 

Препарати чебрецю покращують роботу підшлункової залози, стимулюють 

діяльність травної системи, підвищують апетит. Вони корисні при низькій 

кислотності шлункового соку і виразці дванадцятипалої кишки. 

Трава чебрецю застосовується для лікування захворювань нирок і сечових 

шляхів. 

Звіробій має фотосенсибілізуючі властивості, що незамінні у лікуванні 

пігментації при вітиліго. Звіробій ефективний при розладах нервової системи, 

нейродистонії, мігрені та при нічному нетриманні сечі у дітей. Трава 

застосовується як антидепресант при неврозах і безсонні. 

Мед вважається натуральним природним еліксиром здоров'я і мало не 

панацеєю від усіх хвороб. Корисні властивості меду визначаються його складом. 

У меді містяться вуглеводи (глюкоза, фруктоза, сахароза) і вітаміни (A, C, E, K і 

вітаміни групи B). Також до складу меду входять органічні кислоти, ферменти, 

мінеральні солі Феруму, Купруму, Калію, Натрію, Магнію, Фосфору, Іоду, 

Сульфуру та інші корисні речовини. 

Для профілактики і бадьорого стану рекомендується щодня вживати мед – 

достатньо однієї столової ложки у вигляді добавок до страв або просто вприкуску 

з чаєм. Але при цьому мед може бути корисний не тільки для зміцнення 

імунітету, але і як додатковий засіб при лікуванні багатьох хвороб і хронічних 

недуг. 
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Грецький (волоський) горіх – поживний і висококалорійний продукт, що 

містить велику кількість жирів. Ця рослина унікальна, адже всі її частини містять 

багато біологічно активних речовин: в корі є - трітерпеноїди, стероїди, алкалоїди, 

вітамін С, дубильні речовини, хінони (юглон та ін.); листя містить альдегіди, 

ефірні олії, алкалоїди, вітамінами С, РР, каротин, фенолкарбонові кислоти, 

дубильні речовини, кумарини, та високими ароматичними вуглеводнями; в 

навколоплоднику є: органічні кислоти, вітамін С, каротин, фенолкарбонові 

кислоти, дубильні речовини, кумарини та хінони. 

У розробці рецептів нових напоїв важливим є вибір такої сировини, яка б з 

одного боку забезпечувала високі смакові властивості та стабільну в часі 

консистенцію при певних параметрах в’язкості, з другого боку – необхідно, щоб 

компоненти напою характеризувались вмістом речовин, які впливають на 

організм людини і мають біологічну дію: 

 забезпечують ріст і розвиток молодого покоління; 

 формують високий рівень здоров’я;  

 відновлюють працездатність; 

 збільшують тривалість життя; 

 сприяють захисту населення від впливу несприятливих виробничих та 

екологічних умов; 

 сприяють одужанню та профілактиці рецидивів захворювань. 

Якість харчування майже на 15% впливає на здоров’я людини і, саме це, 

обумовлює інтенсивний науковий пошук нових продуктів харчування, а також 

розробку технологій перероби рослинної і тваринної сировини. поліпшення 

структури харчування населення України передбачає збільшення виробництва 

харчових продуктів функціонального призначення. Такі продукти повинні мати: 

збалансований хімічний склад, невисоку енергетичну цінність; знижений вміст 

цукру і ненасичених жирних кислот; підвищений вміст корисних для здоров’я 

інгредієнтів функціонального і оздоровчо-профілактичного призначення; бути 

абсолютно безпечними для людини. 
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Тому для досліджень були обрані напої, до складу яких будуть входити 

волоські горіхи, мед, молоко, шпинат, насіння льону та гарбуза, сам гарбуз. Ці 

напої можна буде успішно реалізувати через систему установ ресторанного 

господарства, а конкретно – у коктейль-барі. 

У зв’язку з поширенням хвороб  цивілізації (цукровий діабет, ожиріння, 

серцево-судинні захворювання) є недоцільним солодке і калорійне закінчення 

трапези. Дослідження основних вимог до страв спеціального призначення 

показали, що такі продукти харчування повинні мати рослинні, ненасичені, 

жирні кислоти, вуглеводи, вітаміни, що не навантажують інсуліновий апарат. 

Тому, для приготування напоїв, було обрано таку сировину: волоські горіхи, 

шпинат, мед, насіння льону та гарбуза, і сам гарбуз. 

Пропозиція у вигляді фірмових напоїв, що відносяться до продуктів 

здорового харчування є доцільною, так як буде користуватися попитом у 

споживачів, що піклуються про стан свого здоров’я. 

Дані напої характеризуються високою органолептичною оцінкою, харчовою 

цінністю. 

Сьогоднішні українці ще недостатньо добре знайомі з функціональним 

напоями, однак все більше наших сучасників звертають увагу на них як на спосіб 

швидко наситити організм необхідними поживними речовинами, 

«підзарядитися» після важкого робочого дня, зняти нервове перенапруження або 

запобігти виникненню або прогресуванню захворювань. Окремі види 

функціональних напоїв доцільні в різних життєвих ситуаціях. Так, енергетичні 

напої за рахунок наявності тонізуючих речовин (кофеїну, таурину, 

глюкуронолактону) здатні посилювати перебіг біохімічних процесів в організмі, 

прискорювати обмін речовин і як наслідок – покращувати показники розумової 

та фізичної витривалості. Організм людини, який складається на 60% із води, 

постійно потребує відповідного насичення рідиною, особливо при 

несприятливих кліматичних умовах, стресових ситуаціях, надмірних фізичних 

навантаженнях тощо. Серед інших методів гідратації споживачу надається 

можливість використовувати функціональні напої. Основна особливість таких 
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напоїв – це наявність одного або кількох функціональних «активних» 

компонентів, які здатні впливати на здоров’я, витривалість, адаптацію до різних 

умов та настрій людини. 

На підставі проведення теоретичних та експериментальних досліджень були 

розроблені інноваційні технології напоїв здорового харчування шляхом 

впровадження нетрадиційної сировини регіонального походження, які містять 

біологічно цінні компоненти і за своїм складом задовольняють органолептичні 

властивості та забезпечують фізіологічні потреби організму людини. 

Згідно з вимогами та стандартами безпеки на харчові продукти для 

виробництва напоїв здорового харчування, було обрано доступну та якісну 

сировину, яка володіє високими біологічними показниками. 

Висновки. Напої здорового харчування повинні стати невід`ємною 

частиною раціону людини, очевидним є необхідність розширення асортименту 

напоїв здорового харчування збалансованого складу у виробництво ресторанних 

господарства і в коктейль-барах. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

КОНТРОЛІНГ ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ 

ЗАКЛАДАМИ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

Розглянуто значення контролінгу для підвищення ефективності управління 

закладами готельно-ресторанного господарства, його види та методичний 

інструментарій.  

Ключові слова: контролінг, предмет, методи, конкурентоспроможність, 

тактичні цілі, стратегічні цілі, концепція контролінгу. 

Розвиток ринкових відносин, загострення конкуренції в індустрії 

гостинності потребують розробки комплексу заходів щодо забезпечення їх 

конкурентоспроможності. В умовах сьогодення, коли умови діяльності 

підприємств доволі ускладнені, а на додаток додалися карантинні обмеження 

пов’язані з COVID-19, значна їх кількість зіштовхнулися з проблемами низької 

ліквідності, збиткової діяльності та неплатоспроможності або взагалі опинилася 

на межі банкрутства. В даних умовах необхідним є новий, удосконалений підхід 

до реалізації функцій управління; впровадження такої системи управління 

закладами готельно-ресторанного бізнесу, яка повинна бути орієнтована на 

досягнення не лише поточних (оперативних) цілей у вигляді отримання 
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прибутку, але й на стратегічні – виживання підприємства ба забезпечення 

конкурентоспроможності у довгостроковій перспективі. Саме впровадження 

системи контролінгу дозволить комплексно вирішити всі поставлені задачі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внeсок y рoзвиток 

тeоретичних і прaктичних питaнь контролiнгу здiйснили захiдні вченi-

економiсти такi як и: I. Ансофф, Ю. Вeбер, А. Дaйле, Е. Мaйєр, Р. Мaнн,                

М. Пoстер, К. Сeрфлінг, Х. Фoльмут, Д. Хан, К. Хомбург, П. Хорват, У. Шеффер, 

a тaкож вченi-економiсти Укрaїни, зокремa: В. Анташoв, І. Балабанoв,                

О. Благодатний, М. Білyха, Р. Бруханський, С. Голов, О. Градов, Г. Губерна,                

Д. Гулін, Н. Гладких, В. Івашкевич, А. Криклій, Ю. Лисенко, Ю. Макогон,                

О. Максименко, С. Петренко, Л. Попова, М. Пушкар, В. Савчук, Г. Семенов,                

В. Сопко, Л. Сухарева, О. Терещенко, М. Чумаченко, Г. Уварова тa iнші.  

Метою статті є розкриття особливостей застосування системи контролінгу 

у діяльності готельно-ресторанних комплексів. 

Для успішного розвитку підприємств готельно-ресторанного господарства 

в сучасних умовах керівництву необхідно приймати своєчасні, обґрунтовані 

стратегічні та оперативні управлінські рішення, координувати діяльність всіх 

структурних підрозділів у процесі досягнення поставлених цілей. Прийняття 

рішень потребує наявності точної інформації щодо процесів на підприємстві, 

динаміки показників, їх оцінки, що забезпечується системою контролінгу на 

основі використання відповідного інструментарію. 

Система контролінгу – це принципово нова концепція інформації і 

управління, яку можна визначити як обліково-аналітичну систему, що реалізує 

синтез елементів обліку, контролю, планування, яка забезпечує як оперативне, 

так і стратегічне управління процесом досягнення цілей і результатів діяльності 

підприємства. 

Слово «контролінг» походить від англійського to control – контролювати, 

управляти, яке є похідним від французького слова, що означає «реєстр, список 

перевірки». Вперше цей термін почав використовуватися в XV ст. у 

Великобританії для визначення виду діяльності з документування і контролю 
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грошових і товарних потоків у сфері державного управління, а з метою 

визначення і вирішення фінансово-економічних проблем підприємства – у 80-х 

роках XIX ст. у США.  

Контролінг ‒ концепція інформації та управління. Найповніше система 

контролінгу описана й застосована у США [1]. На сьогодні контролінг можна 

визначити як систему управління процесом досягнення кінцевих цілей і 

результатів діяльності фірми, тобто систему управління прибутком [3]. 

Контролінг привертає увагу багатьох дослідників. Методологічні основи 

контролінгу висвітлені в працях таких вітчизняних дослідників, як:                 

О.І. Павликівська, С.Н. Петренко, проф. М.С. Пушкар, проф. Л.А. Сухарева. 

Найважливішими спеціальними та притаманними лише системі контролінгу 

функціями є розробка і створення нових управлінських технологій та 

інструментарію їх реалізації. 

Стосовно інструментів стратегічного контролінгу слід відмітити, що вони 

не здобули широкого використання у практиці вітчизняних підприємств. 

Для оперативного контролінгу головною метою є створення системи 

управління, яка ефективно допомагає досягати поточних планів підприємства, а 

також оптимізує співвідношення «витрати – прибуток». 

Інструменти оперативного контролінгу фокусуються на короткостроковому 

періоді та спрямовані на більш ефективне використання внутрішніх потенціалів 

(ресурсів) і забезпечують прозорість витрат і результатів. 

В оперативному контролінгу підприємств готельно-ресторанного 

господарства доцільно використовувати такі інструменти: маржинальний аналіз 

(CVP-аналіз), АВС-аналіз, аналіз знижок, розрахунок за центрами 

відповідальності, методи оперативного бізнес-планування і бюджетування, 

ключові показники ефективності (англ. Key Performance Indicator, KPI).  

Серед інструментів оперативного контролінгу одним із найбільш важливих 

є маржинальний аналіз (CVP-аналіз). Він дозволяє визначити вплив факторів на 

зміну суми прибутку і на цій основі більш ефективно управляти процесом його 

формування, а також обґрунтовувати найбільш оптимальний варіант 
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управлінських рішень, які стосуються зміни асортименту продукції, виробничих 

потужностей, цінової політики тощо з метою мінімізації витрат і збільшення 

прибутку.  

В готельно-ресторанному господарстві маржинальний аналіз також 

дозволяє визначити критичні значення обсягу товарообороту і рівня торгової 

націнки, нижче яких не можна переступати, а отже, й рівня витрат, вище за який 

не можна виходити, і в яких межах повинен знаходитися валовий прибуток, щоб 

не потрапити в зону збитковості.  

З метою ефективного управління товарними запасами застосовують АВС-

аналіз. Особливістю використання АВС-аналізу в готельно-ресторанному 

господарстві є доцільність відмови від класичного розподілу АВС-груп (75%- 

20%-5%). Це пов’язано з невеликим (наприклад, порівняно з торгівлею) 

асортиментом продукції, що реалізується. Аналіз за класичним розподілом 

приводить до того, що групи А і С виявляються досить невеликими, а практично 

всі позиції залишаються в групі В. Тому доцільно використовувати такий поділ: 

група А – 50%, група B – 30%, група С – 20%. Результати АВС-аналізу продуктів 

дозволять зосередитися на максимально важливих запасах з точки зору їх внеску 

в маржинальний дохід підприємства, а саме: регулярно проводити по цих запасах 

з більшою частотою інвентаризації (якщо позицій запасів достатньо багато, то 

проводити за вибірковим переліком, наприклад вибираючи щодня по 10 

позицій), формувати страхові запаси, більш уважно контролювати якість та 

умови зберігання, слідкувати за динамікою цін і мати в резерві додаткових 

постачальників 

Ключові показники ефективності (КПЕ, англ. Key Performance Indicator, 

KPI) – це показники діяльності (результативності та ефективності) підприємства, 

які допомагають, з одного боку, оцінити ступінь досягнення стратегічних та 

операційних цілей, а з другого боку, є інструментом мотивації, стимулювання 

для їх досягнення. КПЕ розробляють для закладу загалом, а також для окремих 

підрозділів та окремих працівників. В якості КПЕ підприємства ресторанного 

господарства можна використовувати такі: середньоденна виручка на 1 м² площі, 
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середній чек на відвідувача, середній чек по меню (або плановий середній чек), 

середня кількість посадок на одне місце за день, за часовими періодами (день, 

вечір), рентабельність продаж, рівень витрат на оплату праці, рівень витрат на 

оренду, рівень собівартості реалізованої сировини..  

При визначенні інструментарію оперативного контролінгу підприємств 

готельно-ресторанного господарства необхідно, крім орієнтації на вирішення 

функціональних завдань системи менеджменту, враховувати галузеву специфіку 

роботи суб’єктів господарювання даної галузі та при необхідності проводити 

адаптацію вже існуючих інструментів.  

Висновки з даного дослідження. Таким чином, контролінг – це сучасна 

технологія економічного управління готельно-ресторанними підприємствами, 

спрямована на виявлення усіх шансів та ризиків, пов'язаних з отриманням 

прибутку в умовах ринку і орієнтована на довгострокове і ефективне їх 

функціонування; система раціоналізації ціле досягнення інструментами якої є 

облік, планування, контроль та аналітична робота.  

Об’єктами контролінгу є фактори виробництва, процеси, показники 

ефективності їх використання та організації, потенціал підприємства 

(чисельність, основні засоби, потужність, обсяг виробництва і збуту тощо), а 

також показники фінансового стану, у порівнянні з прогнозованими. 

Завдяки контролінгу управлінці мають змогу поєднувати різноманітну 

інформацію в єдине ціле за умови раціонального підходу. Тому підприємство 

повинно зважено підходити до питання формування інструментарію 

контролінгу, що передбачає врахування галузевих особливостей діяльності, 

стадій життєвого циклу, наявних можливостей розвитку, потенційних загроз, 

конкуренцію, мотивацію персоналу та ін. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ КОМПОЗИЦІЙ ТА ТЕХНОЛОГІЇ 

ВИРОБНИЦТВА МУСІВ НА ОСНОВІ ЛОХИНИ 

Розглянуто передумови та особливості розробки композиції та технології 

виробництва мусів на основі лохини. Здійснено аналіз основних загусників та 

особливостей їх застосування у виробництві мусів. 

Ключові слова: десерт, мус, загусники, особливості застосування. 

Сьогодні в Україні стрімко набуває популярності виробництво різних 

продуктів оздоровчого призначення. У закладах ресторанного господарства 

намагаються вводити такі продукти у раціон, адже у разі їх регулярного 

споживання можна уникнути багатьох хвороб, зміцнити імунітет і покращити 

стан організму загалом.  

Особливу увагу слід приділити збагаченню десертів. Серед широкого 

асортименту десертної продукції особливим попитом у споживачів користується 

збита десертна продукція: муси, самбуки, суфле, збиті десерти тощо. Стрімке 

зростання попиту на збиту десертну продукцію визначає доцільність 

розроблення нових видів з удосконаленими функціонально-технологічними 

властивостями та підвищеною харчовою цінністю.  
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Аналіз продовольчого ринку України показує, що сьогодні асортимент 

напівфабрикатів для збитої десертної продукції обмежений та представлений 

лише сухими концентратами іноземного виробництва або сумішами для 

фрезерованої продукції. Водночас спостерігається стрімке зростання 

виробництва та споживання збитої продукції на молочній та рослинній основі, 

для утворення та стабілізації якої використовуються як харчові добавки, так і 

рослинна сировина.  

Актуальним є підвищення харчової та біологічної цінності аерованої 

десертної продукції, що може бути досягнене шляхом збагачення їх білково-

вуглеводними речовинами. Введення такої продукції на споживчий ринок дасть 

змогу суттєво підняти харчовий статут сучасного українця. 

Мус, у перекладі з французької мови – означає «піна». Ця солодка десертна 

страва є фірмовою для французької кухні. Готується з ароматичної основи 

(фруктового або ягідного соку, пюре, виноградного вина, шоколаду, кави, какао 

тощо), харчових речовин, що сприяють утворенню та фіксації пінистого стану 

мусу (яєчні білки, желатин, агар-агар), а також харчових речовин, які надають 

страві солодкого смаку або підсилюють його (цукром, сахарином, медом, 

патокою). Іноді замість яєчних білків і желатину використовується замінник у 

вигляді манної крупи, яка здатна добре розбухати та має клейкі властивості, що 

дозволяє приблизно імітувати необхідний стан страви. 

Вперше на гастрономічній сцені мус з’явився у 1894 році. Але на початку 

1900-х років знаменитий французький художник Тулуз Лотрек придумав збити 

шоколад до повітряної піни, з’єднавши його з яєчними білками. Але у Франції 

ніхто і не дивується, що художник зміг придумати оригінальний рецепт, адже 

жителі країни впевнені, що мистецтво і кулінарія взаємопов’язані. Тільки тоді 

його називали «шоколадним майонезом» (mayonnaise de chocolat), але цю 

невдалу версію замінили більш апетитною назвою. До речі, у 1977 році в Нью-

Йорку винайшли мус на основі білого шоколаду і він був неймовірно 

популярним. Протягом ХХ-го століття мус набирав популярності і зазнавав 

метаморфози. Сьогодні мус – основа високого кондитерського мистецтва. 
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Технологія приготування мусів постійно змінювалася протягом століть, що 

було пов’язано як зі зміною застосовуваних фіксаторів піноутворення (риб’ячий 

клей, агар-агар, тваринний желатин, яєчний білок), так і з використанням їх 

поєднань, а також внаслідок того, що змінювалася техніка отримання пінистого 

стану (від ручного збивання, срібних вінчиків до сучасних електроміксерів). 

Крім того, на процес приготування мусів впливає іноді й характер основної 

сировини – фруктового пюре, ягідного соку, вина або плиткового шоколаду. 

З усіх цих причин технологія приготування мусів у куховарських книгах, 

виданих у різний час, викладається по-різному. Більш того, іноді під назвою 

«мус» рекомендують готувати такий виріб, де місце яєчних білків і желатину 

займає «замінник» у вигляді манної крупи, яка, як відомо, здатна добре 

розбухати та має крохмально – клейкі властивості, що дозволяє приблизно 

імітувати мусоподібний стан страви. 

Справжні муси, оскільки вони були створені у XVII ст. французькими 

придворними кухарями, по суті, виключають будь-яке штучне закріплення 

піноподібного стану, у тому числі – застосування желатину, який зазвичай 

завжди використовується у фруктово-ягідних мусах, що робить їх схожими на 

збите желе, близьке за смаком до інших желеподібних страв. У справжньому 

французькому мусі використовується тільки природна піна яєчних білків, що 

фіксується за допомогою заморожування, а якщо і використовується желатин, то 

лише у поєднанні з білками й до того ж в надзвичайно малих дозах, удвічі 

менших ніж у желе. Для приготування мусів використовують багато 

різноманітних загусників та компонентів, які різним чином впливають на якість 

страв і забезпечують певну структуру страви. Це такі загусники, як: 

Желатин - білковий продукт, що представляє суміш поліпептидів з різною 

(50- 70 тис.) молекулярною масою та їх агрегатів, не має смаку і запаху. Желатин 

отримують з хрящів, кісток і сухожиль тварин. Застосовується при виготовленні 

желе і мусів. Щоб отримати желе і муси, які зберігають свою структуру при 

кімнатній температурі, в рецептуру вводять до 4% желатину. Перевагами цієї 

желе утворювальної речовини є прозорість драглів, їх еластичність, що допускає 
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збивання, слабко виражений смак. До недоліків належать низька 

желеутворювальна здатність драглів, зниження желюючої здібності при 

кип'ятінні.  

Крім того, застигання желатинових драглів залежить від температури, тому 

їх доводиться тривалий час витримувати в холодильнику. Все це сприяло 

виробництву нових желеутворювальних речовин, які можна розташувати в 

наступній послідовності: фурцелларан, альгінат натрію, агароїд, желатин. 

Фурцелларан має в 4 рази вищі желюючі здібності, ніж желатин 

(виробляється з балтійської водорості фурцеллярія), полісахарид. Це висушений 

екстракт водорості; випускають його у вигляді пластинок кремового кольору 

товщиною 0,5 мм. На фурцелларані можна приготувати самбуки; вафельні 

трубочки; желе для оформлення тортів; желе з журавлини, смородини, малини, 

консервованих фруктів, мусів з ягідного соку. Для приготування желе з 

натуральних соків (яблучного, вишневого) фурцелларан заливають холодною 

водою (співвідношення 1:20) і залишають на 1 год. Віджимають через серветку, 

потім розчиняють в теплій воді з додаванням цукру.  

Альгінат натрію отримують з бурих морських водоростей. За желюючими 

здібностями він у 4 рази перевищує желатин, а за вартістю у 2 рази дешевше. 

Альгінат натрію - полісахарид морських водоростей. Холодці альгінату 

натрію термостабільні, безбарвні, прозорі, без стороннього запаху і смаку. Вони 

дуже швидко желюють вироби, що дозволяє їх готувати у міру попиту. Міняючи 

кількість і співвідношення інгредієнтів суміші, можна приготувати холодці з 

різними властивостями. Термостабільність холодців дозволяє застосовувати їх 

для прикрашання випечених виробів. Альгінат натрію можна використовувати 

для приготування фруктово-ягідних желе, мусів, самбуків, кремів, соусів.  

Агароїд, його желюючі здібності у 2 рази перевищують желатин, а за 

вартістю в 3 рази дешевше. Виробляє його Одеський агаровий завод з 

чорноморської водорості філофори нерлозу у вигляді пластівців, порошку або 

пластин і листів товщиною не більше 5 мм і у вигляді пористих пластин. Колір 

продукту може змінюватися від світло-сірого до попелясто-сірого з допустимим 

жовтим відтінком.  
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Недоліком агароїду є здатність осаджувати білки, тому готувати молочні 

желе, заливні м'ясні та рибні страви на агароїді не можна. З цієї ж причини не 

можна розчин агароїду з'єднувати з розчином желатину. Концентрація агароїду 

для приготування фруктово-ягідних желе повинна бути 1,5%, желе для покриття 

тортів – 2,5-3,0%.  

Агар використовують при виготовленні желе. Отримують його з морських 

водоростей – анфельції. Препарат агару не розчиняється у воді, але при 

кип'ятінні дає слабкий концентрований розчин, що утворює прозорий холодець 

при охолодженні. Холодці агару мають високу температуру плавлення. Холодці 

агару щільні, прозорі. Перевагами їх є висока желююча здатність, прозорість, 

висока температура застигання і плавлення. Проте, останнє, може бути в деяких 

випадках і недоліком. Так, наприклад, агар не можна використовувати для 

приготування мусів, самбуків, бо в процесі збивання він дуже швидко застигає. 

Гідролізат колагену - продукти реакції розкладання під дією води, в 

результаті якої утворюються хімічні сполуки простішої структури. Гідролізу 

піддаються речовини рослинного і тваринного походження, що дозволяє 

отримувати продукти з новими властивостями, дуже корисними для організму 

людини. Гідролізати складаються з вільних і пов'язаних амінокислот і їх солей, 

біологічно активні, не викликають алергію. Широко можуть застосовуватись  

при виробництві десертів.  

Лохина - цінна лікувальна ягода, що росте переважно в болотистій 

місцевості. Зривати її потрібно дуже обережно, оскільки ягода ніжна і її легко 

пошкодити. Її заморожують, сушать або переробляють в різні заготовки. Але 

користь при цьому абсолютно не зникає. 

Дослідження ягід лохини в хімічній лабораторії виявили, що найбільше 

корисних речовин міститься саме в шкірці. 

Лохина містить в собі цілий калейдоскоп активних елементів: вітаміни - А, 

С, В1, В2, РР, К1, Е; бета-каротин і каротиноїди; мінерали - кальцій, фосфор, 

залізо, мідь, калій, натрій, магній; органічні кислоти - лимонна, оцтова, яблучна, 

бензойна, щавлева;. жирні кислоти; амінокислоти (8 незамінних і 12 замінних);  
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дисахариди  і моносахариди; дубильні речовини; клітковина; харчові волокна; 

пектини; флавоноїди; антоціани ; інші антиоксиданти. Своїм забарвленням 

лохина зобов'язана особливим пігментам, що містяться в шкірці, а запах 

зумовлюють ефірні олії. 

Лохина - справжня скарбниця вітамінів, мікроелементів і біологічно 

активних речовин, що відповідають за правильне функціонування людського 

організму. Не дарма народи Півночі обов'язково включають цю ягоду в свій 

раціон. 

Лохину можна назвати рекордсменкою за вмістом заліза. Даний 

мікроелемент, що входить до складу ягоди, практично на 100% засвоюється 

організмом. Також лохина є джерелом значної кількості вітаміну К1 

(філлохіоніна), який бере участь в процесі згортання крові. 

Багата ягода і фенольними сполуками - фізіологічно активними речовинами, 

які зміцнюють капіляри і затримують вітамін С в організмі (заощаджуючи його 

витрати). Серед всіх лісових ягід, лохина займає перше місце по вмісту пектинів. 

Цінність даної речовини в тому, що вона виводить з організму радіоактивні 

метали та сприяє моториці кишківника, а також є джерелом живлення для 

кишкової мікрофлори. Вчені з США досліджували лохину і з'ясували, що ця 

ягода уповільнює старіння клітин мозку і захищає організм від шкідливого 

впливу радіації. У народній медицині чай з сушених ягід лохини п'ють при 

захворюваннях сечового міхура і як засіб від проносів. А відвар листя ягоди є 

хорошим відхаркувальним засобом. Антоціани, що входять, до її складу 

перешкоджають ослабленню пам'яті і відновлюють її мнемонічну функцію. 

Лохина є одним з найкращих профілактичних засобів проти онкологічних, 

серцево-судинних захворюваннях, а також хвороби Альцгеймера. Її сік 

нормалізує обмін речовин і покращує самопочуття при застуді. Одна порція соку 

лохини в день поповнить добову норму вітамінів. У лохині містяться 

каротиноїди, які при тривалому і регулярному вживанні ягоди в їжу сприятливо 

впливають на зорові функції. Ягоду корисно їсти при глаукомі та інших 

захворюваннях очей. У лохині міститься магній, завдяки якому вона діє на 

організм як заспокійливе. Ця смачна і корисна ягода зміцнює імунітет і заповнює 



109 

запаси вітамінів в організмі. Вона корисна всім: дітям, дорослим, людям 

похилого віку, людям, ослабленим через хворобу. Лохину рекомендується 

включати в раціон діабетикам. Вона не тільки покращує обмін речовин в 

тканинах, але і підсилює дію цукрознижуючих лікарських препаратів. Ця 

блакитна ягідка виводить з організму шлаки і токсини. Вона сприятливим чином 

впливає на функції шлунково-кишкового тракту. Сік лохини - джерело природних 

антиоксидантів. Він тонізує і зміцнює організм. Відвари лохини корисно пити 

людям, із захворюваннями сечостатевої системи. Свіжа ягода також широко 

застосовується завдяки своїм протимікробним властивостями. Її використовують 

як профілактичний засіб багатьох інфекційних захворювань, в числі яких 

дизентерія. Також лохина допомагає при: ревматизмі, атеросклерозі, 

ентероколіті, гастриті, цинзі, ангіні, анемії, хворобах серця. Припаде до душі 

смачна дієтична лохина і людям, які ведуть боротьбу із зайвою вагою. Лохина 

посилює розщеплення жирів. До того ж вона низькокалорійна. Ягоди сприяють 

нормалізації роботи травної системи, зниження цукру в крові, усунення гнильних 

процесів в кишечнику, відновленню мікрофлори шлунково-кишкового тракту.  

У ягодах практично немає цукрів, що робить плоди допустимим 

компонентом в раціоні хворих на цукровий діабет. З лохини готують: різні напої 

(соки, компоти, морси, киселі, квас, чай, лимонад); десерти (муси, желе, пюре); 

начинки для вареників, млинців, пирогів і випічки; салати; молочні та ягідно-

фруктові коктейлі; соуси з медом для заправки салатів і десертних страв. Існують 

навіть дієтичні види випічки і солодощів з мінімальною кількістю цукру: 

шарлотка з лохиною і яблуками або пастила з пюре з малини і лохини. 

Плоди відмінно поєднуються з наступними стравами і продуктами: усіма 

кашами; мюслями і сухими сніданками; молоком; вершками; кефіром, сметаною 

і йогуртом; ягодами (лісовими та садовими); кисло-солодкими фруктами.  

Лохина живильна, сприяє швидкому насиченню і допомагає прискорити 

метаболізм, сприяючи розщепленню підшкірних шарів жирової тканини, тому 

найчастіше використовується в свіжому вигляді. Наприклад, жменя свіжих ягід 

на сніданок наповнить силами і енергією, а молочний або кисломолочний 

коктейль позбавить від почуття голоду. 
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Лохина входить в меню ягідних розвантажувальних днів і навіть просто при 

постійній присутності в раціоні сприяє схудненню і набуття стрункості. 

Лохина - ягода не алергенна, але вживати її у великих кількостях не слід. В 

іншому випадку ягода здатна викликати головний біль, нудоту, а іноді і блювоту. 

Крім того, надмірна кількість антиоксидантів також може завдати організму 

шкоди. В даному випадку вони будуть погіршувати відновлення м'язів після 

фізичної роботи або ж пригнічувати засвоєння кальцію та цинку. 

Протипоказанням до вживання в їжу лохини є дискінезія жовчних шляхів. 

Вагітним лохину потрібно вживати з обережністю і невеликими порціями. В 

іншому випадку ягода може спровокувати алергію. Годуючим мамам вживати 

лохину не рекомендується або ж обережно малими порціями, оскільки вона може 

стати причиною діатезу у немовляти.  

Найближчими аналогами до корисної моделі мусу з лохини є композиція 

інгредієнтів для приготування мусу яблучного на манній крупі та мусу із 

журавлини. В основу корисної моделі поставлена задача розробити композицію 

інгредієнтів для приготування мусу шляхом заміни яблук на подрібнені ягоди 

лохини, забезпечити підвищення харчової цінності. покращити фізико-хімічні, 

органолептичні показники та підвищити біологічну цінність. 

Тим самим, додавши до рецептури лохину, ми урізноманітнюємо смак мусу, 

підвищуємо кількість вітамінів та біологічно-активних речовин, які будуть  

До рецептури мусу пропонується ввести вершки. Вершки – це 

найкалорійніша і цінніша щодо поживності частина молока. Вони добре 

засвоюються організмом людини, а лецитин, що міститься в них, перешкоджає 

відкладенню солей у судинах.  

Для композиційного проектування, також було обрано додати до рецептури 

мусу невелику дозу гідролізату колагену. Такий мус буде мати високий вміст 

білку і краще буде зберігатись при t° 0 ± 2°C  і вологості не більше 65%, впродовж 

5 днів в скляній тарі. 

Цільове комбінування рецептурних інгредієнтів дає змогу отримати харчові 

композиції із заданим складом, що забезпечить розширення асортименту 
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продукції здорового харчування для реалізації у закладах ресторанного 

господарства. Згідно з вимогами та стандартами безпеки на харчові продукти для 

виробництва мусів, було обрано доступну та якісну сировину, яка володіє 

високими біологічними показниками: лохина, вершки, лохина, желатин, цукор, 

гідролізат колагену. 

Для композиційного проектування було обрано додати до рецептури мусу, 

рекомендовану дієтологами дозу гідролізату колагену. 

На основі проведених досліджень , щодо зміни показників розроблених 

мусів, упродовж зберігання, встановлено, що за t° 0 ± 2°C  і вологості не більше 

65%, впродовж 5 днів у скляній тарі, товарна якість мусів зберігає високі 

показники.  Муси з лохини повинні стати невід`ємною частиною раціону 

людини. Таким чином, очевидним є необхідність розширення асортименту 

мусів, шляхом розробки рецептур, які дозволять отримати готовий десерт з 

підвищеною харчовою цінністю. 
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АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА СИРУ 

ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  

В статті було проведено аналіз досліджень технологій виготовлення сиру 

функціонального призначення. 

Ключові слова: молоко, закваски, біфідобактерії, сир. 

Нині молочна промисловість є однією з найважливіших серед переробних 

галузей, на озброєнні якої знаходяться тисячі одиниць сучасного технологічного 

і енергетичного обладнання, сотні потокових ліній, безліч засобів механізації і 

автоматизації технологічних процесів. 

Сири – це харчові продукти, що отримують шляхом концентрації і 

біотрансформації основних компонентів молока під впливом ензимів, 

мікроорганізмів і фізико-хімічних чинників; виробництво сирів включає 

коагуляцію молока, відділення сирної маси від сироватки, формування, 

пресування під дією зовнішніх навантажень або власної ваги, соління, а 

споживання робиться відразу після вироблення (у свіжому вигляді) або після 

дозрівання (витримки) при певній температурі і вологості в анаеробних або 

аеробних умовах.  

Асортимент сирів, що виробляються в нашій країні і за кордоном дуже 

різноманітний. Сири відрізняються один від одного по технологічних 

параметрах, мікробіологічних і біохімічних процесах, органолептичних 

показниках, хімічному складі, форми і масі.  
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Наявність великої кількості найменувань пов'язана з історичними, 

національними і географічними особливостями зародження сирів в різних 

країнах і у різних народів.  

Назви багатьох сирів походять від назв місцевості, де вони були вироблені 

уперше (ярославський, бійський, углицький, алтайський, чеддер, пошехонський 

та ін.), а також від деяких інших географічних назв (волзький, степовий, гірський 

та ін.). Назви окремих видів сирів стали похідними від найменувань країн 

(російський, вірменський, голландський, швейцарський, литовський та ін.). У 

інших сирів вони пов'язані з їх формою, масою, кольором або особливостями 

смаку (білий, блакитний, ліліпут, пікантний, гострий та ін.) [1]. 

Чеддер (Cheddar) – це популярний англійський сир, чиє пластичне тісто має 

жовтуватий відтінок або колір слонової кістки. Іноді при виробництві його 

підфарбовують натуральним барвником аннато або ачіоте. Чеддер відрізняється 

характерними особливостями: горіховим, трохи гострим і кислуватим 

присмаком. Продукт відноситься до твердих сирів. Сьогодні промислове 

виробництво налагоджено в усіх європейських країнах світу: цей вид 

відрізняється маркуванням червоного кольору. У США сир відомий під назвою 

Daisy Longhorn, в Канаді – Store of Bulk [2]. 

Класичний чеддер – це сир, який відноситься до традиційних сичужним 

пресованим сортам. В різних країнах виробляють свої варіації продукту 

промисловим способом і вручну: від знежиреного до дуже гострого з високим 

вмістом жиру. За якістю найкращими є сири англійського виробництва. 

Відрізняються види сиру чеддер по терміну дозрівання: молодий – термін 

дозрівання становить 3 місяці; середньої зрілості – 5-6 місяців; зрілий – 9 місяців; 

екстра – 15 місяців; вінтаж – від 18 місяців і більше [2].  

Продукт відносять до висококалорійних, однак в ньому містяться багато 

вітамінів, корисні макро – і мікроелементи та амінокислоти. Склад сиру Чеддер: 

вітаміни: А, РР, В1, В2, В5, В6, В9, В12, Е, бета-каротин і ніацин; макроелементи: 

кальцій, натрій, магній, калій, фосфор; мікроелементи: залізо, цинк, марганець, 

мідь; амінокислоти: глютамінова кислота, лізин, ізолейцин, лейцин та інші [2]. 
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В даний час пробіотичні продукти харчування користуються все більшою 

популярністю у всьому світі. Значно в цьому напрямі прогресують Японія, CША 

та Європа. Так у Японії на продаж представлені, наприклад, готові супи, які 

запобігають порушенню кровопостачання, шоколад, який сприяє профілактиці 

інфаркту міокарда, а також пиво проти ураження клітин [3].  

В світі налічується вже більше 300 тисяч найменувань таких продуктів. У 

Японії частка продуктів пробіотичного призначення становить близько 50%, в 

Америці і Європі – близько 25 % від усіх харчових продуктів.  

У країнах ЄС ринок молочних виробів розвивається з наданням переваг 

наступним групам [4]:  

– продуктам з більш довготривалим терміном зберігання;  

– продуктам, які мають найбільший попит;  

– молочним продуктам з використанням оздоровчих бактерій.  

Молочні продукти пробіотичного призначення можна розділити на три 

основні групи [4]:  

– молочні продукти з пробіотичними і пребіотичними властивостями, до 

яких можна віднести традиційні кисломолочні продукти, кисломолочні 

продукти, збагачені пробіотичними культурами, молочні продукти з 

пребіотиками і молочні продукти із синбіотиками;  

– біокоректори і біологічно активні добавки до їжі;  

– продукти спеціального призначення (дитячого харчування, геродієтичні, 

лікувальні й профілактичні).  

Традиційну заквашувальну мікрофлору сиру розглядали тільки в двох 

аспектах – її роль в формуванні органолептичних і фізико-хімічних показників 

сиру і пригнічення небажаних (патогенних і технічно шкідливих) 

мікроорганізмів. Очевидно, що ця мікрофлора, потрапляючи з сиром в організм 

споживача, може впливати на екологію його шлунково-кишкового тракту і таким 

чином на здоров’я. Як відомо, основу пробіотичних мікроорганізмів складають 

дві групи еубіотиків – біфідобактерії і кишкові види лактобацил. Серед 

біфідобактерій частіше за все використовуються штами видів B. bifidum, B. 
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longum u B. adoles-centis, а серед лактобацил – штами видів L. acidophilus, L. 

plantarum, L. casei u L. reuteri. Якщо якийсь з цих мікроорганізмів буде міститися 

в готовому сирі у фізіологічно значимій кількості (не менше 107 КУО/г), такий 

сир може володіти пробіотичними властивостями. Обнадійливою передумовою 

цьому може служити той фактор, що сир є природним місцем проживання деяких 

пробіотичних видів бактерій (L. casei, L. fermentum, L. rhamnosum, L. plantarum, 

L. buchneri, пропіоновокислих бактерій). Сьогодні описано півтора-два десятки 

сирів з пробіотичною мікрофлорою. В залежності від виду використовуваних 

мікроорганізмів-пробіотиків їх можна розділити на три групи: біфідовмісні сири, 

ацидофільні сири, сири з іншими видами пробіотичних бактерій [5].  

Співробітниками Всеросійського науково-дослідного інституту 

маслоробства і сироваріння (ВНДІМС), м. Углич ще у 1984 р. розроблено 

технологію першого в світі біфідовмісного сиру під назвою “Айболит”. Це 

м’який сичужний сир без визрівання, призначений для споживання в якості 

лікувально-профілактичного продукту харчування. На відміну від сиру 

“Коттедж” (прототип) “Айболит” виробляють з використанням закваски із лакто 

– і біфідобактерій. В якості заквашувальних лактобактерій передбачено 

використання мезофільних молочнокислих лактококів або ацидофільної палички 

(для посилення пробіотичних властивостей). Дієтичному статусу сиру відповідає 

низький вміст жиру (20 %) і кухонної солі (0,5 %). Сир характеризується високим 

вмістом живих біфідобактерій: в свіжовиробленому сирі – не менше 108 КУО/г, 

в кінці установленого терміну реалізації (5 діб) – не менше 107 КУО/г [6].  

Спеціалісти компанії DSM провели успішні дослідження по введенню 

пробіотичних бактерій в різні сири, включаючи напівтверді («Чеддер» і «Гауда») 

і м’які («Сираччино»). В дослідах використовували 3 штами серії LAFTI: L. 

acidophilus LAFTI L10, B. lactis LAFTI B94 i L. casei LAFTI L26, всі вони показали 

високу життєздатність до кінця комерційного терміну придатності сирів і 

доброякісний вплив на їх смаковий букет. Дослідники прийшли до висновку, що 

включення пробіотичних штамів «дає зручну можливість розробляти унікальні 

сири з високим ринковим потенціалом» [7].  
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В Україні науковими співробітниками кафедри Одеської академії харчових 

технологій були розроблені також сири функціонального призначення із 

застосуванням біфідобактерій: 

– м’який біфідовмісний сир функціонального призначення. При 

виробництві даного сиру використовують заквашувальні бакконцетрати 

мезофільних молочнокислих лактококів (Lyobac MCL-24 або Lyobac MCL-56, 

або LD DVS R-73, або LD CHN-19) або термофільних молочнокислих 

стрептококів (Lyobac MО-36 або Lyobac MО-24) прямого внесення, які 

представлені на ринку України, в кількості 100 u.e. на 1000 кг молока, що 

забезпечує вихідну концентрацію лактобактерій 1·106 КУО/см3 заквашувальної 

суміші. В якості пробіотичного компонента до складу симбіотичного комплексу 

включений бакконцентрат прямого внесення Lyobac BIFI, до складу якого 

входять три види біфідобактерій – Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium breve 

і Bifidobacterium longum. Кількість бакконцентрату складає 10 г на 1000 кг 

заквашувальної суміші, що забезпечує в ній вихідну концентрацію 

біфідобактерій 1·106 КУО/см3 [6].  

– твердий сичужний сир, який пресують, з низькою температурою другого 

нагрівання та підвищеним рівнем молочнокислого бродіння функціонального 

призначення. При виробництві даного сиру використовують заквашувальну 

композицію, до складу якої входять молочнокислі мікроорганізми в складі 

закваски FD DVS DCC-250 та ББ в складі закваски FD DVS Bb-12 у кількісному 

співвідношенні 1:10, вносять у кількості, що забезпечує вихідну концентрацію 

1·105 та 1·106 КУО/см3 відповідно. Розроблена технологія дозволяє отримати 

готовий продукт зі скороченим терміном соління і визрівання, нормованим 

терміном зберігання 90 діб і концентрацією життєздатних клітин ББ не менше 

1·109 КУО/г протягом всього терміну зберігання [8].  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Всі ці результати 

показують, що сири цілком можуть слугувати системою для доставки живих 

біфідобактерій в організм споживача, і в такій якості вони володіють певними 

перевагами над кисломолочними напоями. 
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Здоров'я закладається в дитинстві – основний фактор впливу на здоров’я та 

розвиток дітей – це харчування. Дані експертів свідчать, що нажаль сучасний 

стан дитячого харчування не є задовільним.  

Виробництво вітчизняних продуктів дитячого харчування ще не досягло 

достатнього рівня. На сьогодні, як і в минулі роки, внутрішній попит на продукти 

дитячого харчування більш, ніж наполовину задовольняється за рахунок 

продукції іноземного походження. У структурі внутрішнього ринку продуктів 

дитячого харчування частка власного виробництва до фактичного споживання 

займає: 

- молоко та кисломолочні продукти – 95,7%; 

- молочні суміші і каші – 31,9%; 

- соки і фруктово-овочеві пюре – 34,1% [1]. 

Особливе місце в харчуванні населення займають кисломолочні продукти, 

обсяги споживання яких постійно зростають. Відомо, що молочні продукти 

складають від третини до половини добового раціону дітей дошкільного віку, 

хоча потрібно зауважити, що в Україні досить обмежений асортимент молочної 

продукції, призначеної спеціально для дітей. Це пов’язано, перш за все, з тим, 

що до продуктів дитячого харчування висуваються жорсткіші вимоги щодо 

мікробіологічних та якісних показників, забезпечити які молочній 

промисловості важко через відсутність необхідного обладнання та спеціальних 

технологій. Навіть високоякісні кисломолочні продукти, виготовлені за 

традиційними технологіями, в процесі зберігання швидко втрачають свої  вихідні 

властивості через подальший розвиток в них як корисної, заквашувальної, так і 

сторонньої мікрофлори. Як наслідок спостерігається підвищення кислотності 

продуктів, зміна реологічних властивостей, зменшення в’язкості, погіршення 

смаку. 

Існує декілька шляхів підвищення якості кисломолочних продуктів: 

- виробництво їх в асептичних умовах; 

- зберігання за знижених температур; 

- інактивація ферментів та мікрофлори тепловою обробкою кисломолочних 

продуктів після ферментації [2] та ін. 
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Молочні продукти, в яких застосовують спеціальні заквашувальні культури 

на основі представників нормофлори кишечника, називають продуктами нового 

покоління. 

Виробництво молочних продуктів в асептичних умовах використовують у 

виробництві стерилізованих продуктів. Для цього використовують як непряме, 

так і пряме нагрівання. Відомі лінії фірм «Елопак», «Еліктер», «Тетра-Рекс» та 

інші [3]. 

Впровадження виробництва в асептичних умовах кисломолочних напоїв 

тривалого зберігання обмежене через високу вартість конструкцій вузлів 

асептичної підготовки молока перед заквашуванням, асептичного виробництва 

та внесення закваски, сквашування та фасування в асептичних умовах з 

наступним герметичним пакуванням  та глибоким охолодженням. Проте, 

виготовлений у такий спосіб готовий продукт містить живу мікрофлору 

протягом  30 діб на рівні не менше 107 клітин в 1 г продукту [3]. 

На більшості молочних підприємств у Європі продукти з живою 

мікрофлорою виробляють у напівасептичних умовах наступним способом. 

Підготовку молока (приймання, нормалізацію, гомогенізацію, пастеризацію), 

заквашування та сквашування здійснюють за звичайних умов, фасують продукт 

у герметичну тару в стерильній зоні з наступним охолодженням до температури 

(0±2)о С. Термін зберігання таких продуктів, які містять живу мікрофлору, не 

менше 30 діб. Прикладом таких ліній є «ГеаФинна» (Німеччина), «Ерка» 

(Франція) та інші [4]. 

В Україні для виробництва стійких кисломолочних продуктів (термін 

зберігання 14 діб) переважно використовують традиційне обладнання та 

стабілізатори консистенції. 

Для виробництва кисломолочних продуктів в асептичних умовах 

застосовують ультрависокотемпературне обробляння молока. Перевагою такого 

способу є економія енергії, яка витрачається на теплову обробку, за рахунок 

можливості рекуперації біля 90% витраченої енергії, а недоліком – необхідність 

використання молока з високим ступенем термостійкості. 
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Ультрависокотемпературне  оброблення застосовують як для виробництва 

питного молока, так і в’язких кисломолочних продуктів тривалого зберігання                

[3, 4]. 

Зберігання продуктів за знижених температур.Такий спосіб найчастіше 

використовують для резервування сиру кисломолочного. Його заморожують у 

вигляді брикетів по 0,5 та 1 кг та в блоках по 12-15 кг за температури від мінус 

28оС до мінус 30оС, зберігають за температури не вище мінус 18оС. Однак цей 

спосіб не дозволяє зберегти властивості продукту. Після нетривалого зберігання 

заморожений сир кисломолочний набуває вад консистенції та смаку [4]. 

У Швейцарії заморожують йогурт за температури мінус 26оС та зберігають 

його за такої температури упродовж трьох місяців. Розморожують за 

температури  50оС біля 24-30 годин [3]. 

У Великій Британії для виробництва замороженого йогурту передбачено 

мінімальний вміст лактози. На заміну 80% лактози використовують галактозу, 

вона у 3,5 разів солодша від лактози за тієї самої калорійності, але  не утворює 

мікрокристалів. Виробляють також заморожений йогурт з додаванням білків, 

отриманих електродіалізним та ультрафільтраційним методами [3]. 

 Спосіб зберігання продуктів за низьких температур потребує, з одного 

боку, суворого дотримання стабільних температурних режимів транспортування 

та зберігання, що не завжди може бути організовано в торговельній мережі  

України. З іншого боку, потребує застосування спеціальних технологічних 

прийомів, які забезпечили б збереження продукцією високих санітарно-

мікробіологічних показників [5]. 

Особливості технології кисломолочних продуктів з повторним тепловим 

оброблянням. Використання теплового обробляння кисломолочних продуктів 

після сквашування – один з шляхів підвищення їх стійкості та стабільності за 

зберігання, поліпшення мікробіологічних показників. 

Пастеризація  кисломолочного продукту вперше була здійснена в ФРН з 

метою одержання стійкого в зберіганні йогурту. В даний час цей спосіб досить 

поширений і на його основі випускають достатню кількість кисломолочних 

продуктів, в основному йогуртів з тривалим терміном зберігання – до 6 місяців 

[3]. 
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У США виробляють маложирний молочний продукт типу йогурт, термін 

зберігання якого становить шість місяців. Молоко, нормалізують за вмістом  

жиру, гомогенізують, пастеризують за температури 85оС, охолоджують до 40оС 

– 43оС, заквашують, сквашують до кислотності 120оТ, додають як стабілізатори 

структури 0,1-0,3% кукурудзяного крохмалю та 1,5% желатину. Суміш 

перемішують, нагрівають за температури 38оС - 66оС, гомогенізують за тиску 

7,0мПа додають 5-25% смакових речовин, барвники, фасують, пастеризують  за 

температури 83оС -  85оС протягом 30хв, охолоджують до температури 27оС та 

зберігають за кімнатної температури [3]. 

Запатентовано способи виробництва кисломолочних продуктів 

(Нідерланди, Франція), які можна зберігати за кімнатної температури до 6 

місяців. Один зі способів передбачає  наступні операції. Пастеризоване 

знежирене молоко сквашують закваскою для йогурту до досягнення активної 

кислотності 4,3 од. рН, змішують з водою, додають молочну кислоту, знижуючи 

у такий спосіб рН до 3,3, пастеризують за температури 90оС, додають цитрат 

натрію, сахарозу, ароматизатор та пастеризують [3]. 

  У Швейцарії запатентовано спосіб виробництва стерилізованого йогурту, 

термін зберігання якого за кімнатної температури також становить  6 місяців без 

зниження якості. Для його виробництва молоко пастеризують за температури 

90оС, гомогенізують під тиском 16мПа, підігрівають за температури 65оС, 

підгущують на 10% за температури 92оС, додають 10-12% цукру, охолоджують 

до температури 40оС, витримують 3-4 год. за температури 42оС-44оС до 

досягнення рН 4,0-4,3, охолоджують до температури нижче 25оС, вносять 

фруктовий наповнювач або ароматизатори, охолоджують до температури нижче 

12оС, додають білковий стабілізатор, охолоджують до температури 4оС -8оС та 

витримують за такої температури 5-7 годин. Отриманий продукт фасують у 

стаканчики, після чого їх герметично запаковують, нагрівають їх в автоклаві за 

температури 60оС - 85оС упродовж 50 хв., охолоджують під тиском 

безпосередньо в автоклаві до температури 10оС - 15оС та витримують дві-чотири 

доби за температури 4оС -6оС [3]. 
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Вивченням питань збільшення терміну зберігання кисломолочних 

продуктів шляхом їх теплової обробки тривалий час займався науково-дослідний 

інститут молочної промисловості в м. Кілі (ФРН). Встановлено умови  

проведення такої обробки: рН продукту, вміст у ньому жиру, білку, вуглеводів, 

режим теплової обробки, спосіб пакування, вид стабілізатору тощо. За рН нижче 

4,0 можна проводити термізацію кисломолочного згустку без застосування 

стабілізатору. Водночас рекомендується проводити сквашування не до 

визначеної величини рН, а дещо вищої і вже потім регулювати цю величину 

застосовуючи лимонну кислоту. Оптимальна її доза складає 0,6 г на 1 кг 

продукту [3]. 

Якщо кисломолочні продукти з вмістом жиру 20%  мають рН 4,6-4,7, то їх 

теж можна термізувати без застосування стабілізаторів, але їх теплова обробка 

може ускладнюватися  високим вмістом  казеїну, що призводить до утворення 

крупинчастої консистенції. Якщо вміст казеїну перевищує 3%, необхідно 

застосовувати рослинні гідроколоїди [3,4]. 

У виробництві термізованих кисломолочних продуктів важливу роль 

відіграє такий фактор, як дозрівання кисломолочного згустку. Дозрівання 

поліпшує гідрофільні властивості часточок казеїну та  розчинення стабілізатору. 

Для цього кисломолочний згусток з додаванням або без додавання гідроколоїдів 

перед термізацією залишають у спокої на одну годину за температури 20оС[5]. 

Технологія виробництва термізованих кисломолочних продуктів тривалого 

зберігання для дитячого харчування складається з таких етапів: пастеризація 

вихідної молочної суміші, ферментація до певного рівня рН, внесення 

стабілізатора структури, повторна пастеризація сквашеної суміші, охолодження 

та пакування. Така технологія забезпечує інактивацію ферментів та 

мікроорганізмів заквашувального і незаквашувального походження в 

сквашеному продукті, завдяки чому і припиняється  процес ферментації. 

Одержаний у такий спосіб продукт  характеризується стабільним рівнем 

кислотності, високими санітарно-мікробіологічними показниками, що 

забезпечують йому довготривалий термін зберігання. Такі ж високі вимоги, 
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щодо санітарно-єпідеміологічних показників висувають і до кисломолочних 

продуктів для дитячого харчування. Хоча термізовані кисломолочні продукти 

мають таку ж саму харчову  цінність, що й кисломолочні продукти без повторної 

теплової обробки, проте містять значно меншу кількість молочнокислих 

мікроорганізмів. Такі кисломолочні продукти дістали назву «мертвих». Вони 

добре зберігаються тривалий час, характеризуються  хорошими санітарними 

показниками, однак не забезпечують надходження у достатній кількості 

мікрофлори, корисної для людини [5]. 

Отже, аналіз сучасної літератури свідчить про надзвичайну увагу до 

біфідобактерій як біологічно активних компонентів продуктів нового покоління, 

так званих функціональних продуктів. Спектр функціональної активності, що 

забезпечують корисний вплив на організм людини біфідобактерії, доволі 

значний і постійно розширюється. Однією з проблем індустрії харчування в 

Україні є відсутність функціональних молочних продуктів для дітей шкільного 

віку, збалансованих за складом харчових інгредієнтів та біологічних 

компонентів. Такими продуктами можуть бути кисломолочні продукти, 

збагачені біффідобактеріями, спеціально підібраними за властивостями, що 

забезпечують високий терапевтичний потенціал для здоров’я дитини. 

З метою подальших досліджень необхідно встановити основні технологічні 

режими виробництва, одними з яких є умови теплової обробки та здатність до 

виживання біфідобактерій у процесі виробництва та зберігання. 
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ПРИЗНАЧЕННЯ 

В статті було проведено аналіз досліджень технологій виготовлення пісочного 

печива та білкового бісквіту з нетрадиційною добавкою, обґрунтовано 

використання  фруктози, стевії та лляної олії в борошняних кондитерських 

виробах функціонального призначення. 
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Важливою перевагою натуральних продуктів є комплексність їх хімічного 

складу, можливість з їх допомогою здійснювати збагачення борошняних 

кондитерських виробів одночасно вітамінами, білками і мінеральними 

речовинами.  

У всі часи людина не могла обійтися без вживання солодких продуктів 

харчування, адже цукор вкрай необхідний організму як джерело енергії. Також 

солодке дуже корисно людям, які займаються розумовою роботою. Досить часто, 

коли в житті починають відбуватися якісь неприємності, людини тягне з'їсти що-
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небудь солоденьке, це начебто допомагає заспокоїти нервову напругу. Всі 

знають, що надмірна пристрасть до рафінованому цукру завдає чималої шкоди 

організму, але при цьому забувають про користь фруктози - природного 

цукрозамінника рослинного походження. 

Метою роботи є обґрунтування, нових технологій виробництва пісочного 

печива та білкового бісквіту функціонального призначення.  

Вже давно вчені-дієтологи відкрили такий секрет лляної олії: потрапляючи 

в організм, воно не відкладається, додаючи вагу, а навпаки розщеплює жирок на 

звичайну воду і гліцерин. Ці два продукти розпаду організм не засвоює, а просто 

виводить природним шляхом. Тобто виходить, що льняна олія творить дива. 

Але таким ефективним каталізатором воно є в нічний час, коли організм 

відпочиває уві сні. Якщо перед сном випити одну столову ложечку олії, то вона 

не дозволить з'їденої напередодні їжі відкластися жировим грудкою на тілі. 

Виходить, що льняна олія не просто розщеплює жири, але і дозволяє очистити 

організм від шлаків і токсинів, які осіли на стінках товстого кишечника. У 

результаті очищення у людини нормалізується тиск, клітини омолоджуються, 

судини зміцнюються, а настрій стає піднесеним і прекрасним [1]. 

Також льняна олія для схуднення допомагає відмінно справлятися з 

надмірним апетитом, який у багатьох прокидається в самий невідповідний час. 

Приймаючи таку олію, ви не будете відчувати великого бажання наїстися перед 

сном. Хіба не прекрасне рішення світової проблеми? [2]. 

Лляна олія відноситься до олій, які швидко висихають, так як легко 

полімеризується в присутності кисню повітря. Ця здатність обумовлена високим 

вмістом ненасичених жирних кислот. За своєю біологічною цінністю є лідером 

серед рослинних олій. Це найбагатше джерело поліненасичених жирних кислот 

Омега-3 і Омега-6. За концентрації в 2 рази перевершує риб'ячий жир. Зміст 

незамінною людському організму ліноленової жирної кислоти Омега-3 в 

льняному маслі досягає 60%, а вітаміну Е - 50мг/100. Кінематична в'язкість при 

20°C 15,5 · 10-6 м²/сек, йодне число 175-204 [3]. 
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Вживання олії знижує ризик інсульту, ішемічної хвороби серця, 

атеросклерозу, діабету. 

Нормалізує обмін речовин, виводить зайвий холестерин, попереджають 

його відкладення на стінках судин, розвиток атеросклерозу, і покращує стан 

шкіри. Попереджає розвиток пухлин і сприяє природному очищенню організму 

[1]. 

Для організму людини дуже важливо підтримувати баланс жирних кислот 

Омега-3 і Омега-6. В ідеалі їх співвідношення має становити 3:1. І лляне масло 

повністю відповідає цій вимозі. 

Вплив олії лляної на організм: 

1. Нормалізує обмін речовин, особливо жировий обмін. 

2. Заповнює недолік поліненасичених жирних кислот Омега-3 і Омега-6. 

3. Виводить зайвий холестерин і попереджає його відкладення на стінках 

судин. 

4. Перешкоджає розвитку атеросклерозу, гіпертонії та ішемічної хвороби 

серця. 

5. Підвищує проникність клітинних мембран. 

6. Сприяє очищенню організму. 

7. Покращує стан шкіри і волосся. 

8. Попереджає розвиток пухлин. 

9. Покращує травлення, роботу жовчного і сечового міхура. 

10. Зміцнює нервові волокна. 

11. Активізує розумові процеси, покращує пам'ять. 

12. Запобігає склеювання еритроцитів і утворення тромбів. 

13. Попереджає розвиток дихальної недостатності [1]. 

Викладене вище дає підставу вважати, що для виробництва пісочного 

напівфабрикату з покращеними споживчими характеристиками, збагаченого 

вітамінами, мінеральними речовинами, харчовими волокнами актуальним є 

розробка технології одержання лляної олії з подальшим використанням його у 

вигляді добавки. 
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Багато людей, особливо діабетики, вибирають в магазинах продукти, на 

упаковці яких є напис «без вмісту цукру», але, як правило, у складі таких 

продуктів обов'язково буде присутня фруктоза. 

Фруктоза існує у вільному вигляді практично у всіх солодких фруктах і 

ягодах, а її вміст у меді займає майже половину від загальної ваги. Природна 

фруктоза в півтора-два рази солодше цукру, але на відміну від останнього, в 3 

рази повільніше підвищує рівень цукру в крові, потрапляє в клітини організму 

без участі інсуліну і володіє високою енергетичною цінністю [4]. 

Тому цей моносахарид досить часто є ефективним цукрозамінником для 

людей, які страждають на цукровий діабет, що говорить про безсумнівну користь 

фруктози таким хворим. 

Основні напрямки оптимізації технології представлено у вигляді таблиці 

1.1. 

Таблиця 1 – Основні напрямки оптимізації збагачення технології 

Найменуван
ня групи 
страв 

Напрямки 
вдосконале
ння 

Характеристика Концент-
рація, від 
загальної 
маси жиру 
та цукру, 
відповідно 
% 

Мета, що 
досягається 

Пісочний 
напівфабри
кат 
спеціально 
го 
призначен 
ня 

нетрадицій
ні 
інгредієнти 

Льняна олія - це олія 
отримана з насіння льону, що 
містить високий вміст 
ненасичених жирних кислот: 
45-60% ліноленової, 15-30% 
лінолевої, 13-30% олеїнової. 
Вміст насичених кислот - 9-
11%. Також в олії є вітаміни 
А, Е та мінеральні речовини 

20% 

Збільшення 
строків 
зберігання, 
збагачення 
вітамінами А і 
Е, збільшення 
вмісту ПНЖК. 

Нетрадицій
ні 
інгредієнти 

Фруктоза утворює безводні 
кристали у вигляді голок, 
температура плавлення 102-
105оС. Молекулярна вага 
180,16; питома вага 1,60 
г/см3; калорійна цінність 
приблизно та ж, що й інших 
цукрів, 4 ккал на 1 г. 

100% 

Зниження 
енергетичної та 
підвищення 
біологічної 
цінностей. 
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Фруктоза, як найсолодший натуральний природний цукор, відіграє важливу 

роль не тільки у вуглеводному обміні організму людини, але також в білковому 

і жировому обміні. Рослинні волокна сприяють більш якісному засвоєнню їжі. 

Фруктоза містить необхідні для життєдіяльності людини бета-каротин і вітамін 

Е (токоферол), що володіють антиоксидантною дією. Безперечна користь 

фруктози полягає в тому, що цей моносахарид забезпечує організм енергією 

набагато швидше, ніж рафінований цукор [4]. 

Фруктоза приходить на допомогу людям, що володіють надлишковою 

вагою або мають порушення вуглеводного обміну, коли лікарі рекомендують 

таким хворим обмежити вживання продуктів, багатих швидко всмоктуються в 

кров вуглеводами [4]. 

Окрім вище згаданої дієтичної добавки доцільно застосувати для зниження 

енергетичної цінності стевію.  

Стевія – унікальна південноамериканська багаторічна рослина сімейства 

складноцвітих. Сама трава стевії солодше цукру в 30 разів, а глікозиди 

(стевіозиди), що входять до складу трави, перевищують солодкість звичайного 

цукру в 300 разів, і є абсолютно безкалорійними. Стевія містить глікозиди 

(стевіозиди, ребаудіазиди) - володіють гіпоглікемічною дією, сприяють 

зниженню артеріального тиску, нормалізують функції імунної системи, мають 

репаративну і бактерицидну властивості, підвищують рівень біоенергетичних 

можливостей організму. Стевіозиди містить тільки стевія. Це фітостероїди, або 

стероїди рослинного походження - біологічно активні речовини. За своєю 

структурою подібні зі стероїдами (гормонами) людського організму. Стевіозиди 

мають також потужну протизапальну та антибактеріальну дію. Захищають 

організм від шкідливого впливу стресу, що в свою чергу попереджає розвиток 

безлічі захворювань. Те, що стевіозиди є прототипом жіночого гормону 

прогестерону, грає важливу роль в комплексному лікуванні жіночих 

захворювань, особливо при клімаксі, коли порушується гормональний баланс в 

організмі [4, 5].  

Також стевія містить флаваноїди (кверцетин, рутин), які зміцнюють 

судинну стінку, надають антиоксидантну дію. Кверцетин – один з найвідоміших 

і ефективних рослинних біофлаваноїдів. Він запобігає окисленню холестерину – 

ЛПНЩ, тим самим знижуючи ймовірність тромбоутворення. Згідно з 



129 

дослідженнями, прийом препаратів, що містять кверцетин, зменшує ризик 

розвитку захворювань серцево-судинної системи, інсульту. Крім того, кварцетин 

володіє антигістамінною дією, блокує вироблення гістаміну, серотоніну і 

лейотрієнів; надає протизапальну дію за рахунок нормалізації вироблення в 

організмі кортизону; має антиоксидантну дію, блокує вільні радикали як 

екзогенного, так і ендогенного походження; гальмує процес старіння клітин 

шкіри, рогівки, міокарда [6].  

Рутин – антисклеротичний елемент зменшує проникність і ламкість 

капілярів, скорочує час згортання крові, посилює скорочення серцевого м'яза. 

Стевія містить значну кількість мінеральних речовин: калій, кальцій, 

фосфор, магній, кремній, цинк, мідь, селен, хром, які нормалізують обмін 

речовин в організмі [6].  

Для приготування білкового бісквіту з сиром, родзинками та стевією 

необхідно 112г яєчного білка, 30г пшеничного борошна, 30г кукурудзяного 

борошна, 60г цукру-пудри, 15г стевії, 150г нежирного сиру, 20г гранатового 

соку, 20г родзинок. Технологія приготування наступна: до холодних білків 

додаємо цукор, стевію і збиваємо їх міксером до стійкої піни, потім поступово 

додаємо, попередньо просіяне та змішане, кукурудзяне і пшеничне борошно. 

Викладаємо готове тісто у форму, застелену пергаментом, розрівнюємо його і 

ставимо у пароконвектомат, розігріту до температури 180-2000С, і випікаємо 

протягом 9×102-1,2×102 с (15-20 хв.) до готовності. Для начинки перетираємо сир 

з родзинками. Готовий бісквіт охолоджуємо, розрізаємо на дві частини, 

поливаємо гранатовим соком і перемащуємо, заздалегідь підготовленою, 

начинкою . 

На підставі аналізу доступної інформації обґрунтовано доцільність 

вдосконалення технології і рецептури пісочного напівфабрикату з метою 

поліпшення споживчих характеристик, та зниження калорійності пісочних 

виробів. Було б доцільним використання добавок – лляної олії та фруктози для 

приготування пісочних напівфабрикатів спеціального призначення на 

кондитерських фабриках та пекарнях. Зазначені заходи можна ефективно 

реалізовувати в умовах організованого харчування через систему закладів 

ресторанного господарства. 
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У статті  розглянуто стан та тенденції розвитку туризму в Україні, 

проаналізовано проблеми, які утруднюють функціонування туристичної галузі, 

запропоновано шляхи їх вирішення. 
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туристична сфера. 

Україна має всі передумови для розвитку туристичної сфери та 

перетворення її в потужну галузь економіки. Проте, аби так сталося, необхідним 

є ґрунтовне вивчення туристичного потенціалу та формування на його основі 

туристичної привабливості, а також відповідного іміджу та його промоція, як в 

середині країни, так і далеко за її межами. 



131 

Упродовж багатьох років підряд туризм залишався найбільшим 

генератором валового світового продукту та зайнятості населення. Серед 

позитивних наслідків розвитку туризму –  зростання кількості робочих місць, 

активізація розвитку суміжних галузей економіки та чималі податкові 

надходження до бюджетів усіх рівнів. Крім того, розвиток туризму дозволяє 

суттєво покращити імідж країни [6; с. 284]. Заразі, як ніколи раніше, галузь 

постала перед серйозними викликами, спричиненими коронавірусною 

пандемією. 

Теоретичним аспектам розвитку туризму, функціонування туристичної 

галузі, а також викликам, з якими їй довелося наразі зіткнутись, присвячено 

чимало праць (В. Євдокименко [1],  О. Кальченко [2],  В. Кифяк [3],                 

Р. Кожухівська [4],  М. Шульгіна [5],  та ін.). Проте, галузь розвивається, а 

значить, її вивчення залишається справою актуальною. 

Метою статті є дослідження сучасного стану туристичного ринку України 

та проблем, які утруднюють його розвиток. 

Виклад основного матеріалу. Туризм протягом усієї історії свого існування 

переконливо утримує репутацію специфічної сфери, яка динамічно розвивається 

у складі галузей обслуговування і посідає все більш помітне місце у світовій 

економіці за показником швидкості обігу капіталу, числом зайнятих, обсягом 

експорту послуг, надходженнями до державних бюджетів. Упродовж тривалого 

часу туристичний бізнес був третім за дохідністю сектором економіки [1; с. 48-

56]. Наразі, у зв’язку з коронавірусною пандемією, ситуація дещо змінилася, і 

будь-які прогнози робити очевидно передчасно. 

Сучасний туризм – це та сфера економіки і життєдіяльності суспільства, яка 

в тій чи іншій мірі інтегрує більшість інших галузей. Саме це і визначає одне з 

перших місць, яке займає туризм у світовій економіці. Саме цей фактор повинен 

стати головним у формуванні нового державного підходу до туризму як тієї 

галузі, пріоритетний розвиток якої може позитивно вплинути на економічний і 

соціальний стан країни, стимулювати ряд важливих галузей економіки, сприяти 

зміцненню нового позитивного іміджу України на світовій арені  [7; с. 284]. 
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Стратегічною метою розвитку туристичної індустрії в Україні є створення 

конкурентоспроможного на світовому ринку туристичного продукту, здатного 

максимально задовольнити туристичні потреби відпочиваючих, забезпечити на 

цій основі комплексний розвиток територій, задовольнити наявні соціально-

економічні інтереси при збереженні екологічної рівноваги та історико-

культурного довкілля. 

Аналіз стану туристичного ринку свідчить про те, що наразі він стоїть перед 

дуже серйозними викликами, долати які потрібно вже зараз. Нарощування 

темпів та підвищення ефективності роботи підприємств сфери туризму, 

становлення туристичної галузі як однієї з провідних у вітчизняній економіці 

стримується невирішеністю низки питань, розв'язання яких потребує державного 

регулювання та підтримки виконавчих органів влади [3; с. 118]. 

Основними причинами гальмування розвитку туризму в Україні є: 

 відсутність системи державного регулювання туризму в регіонах; 

 повільні темпи зростання обсягів інвестицій у розвиток матеріальної 

бази туризму; 

 недостатнє забезпечення туристичної галузі висококваліфікованими 

фахівцями; 

 недостатність державної підтримки та комплексного підходу до 

рекламування продукту на внутрішньому та міжнародному ринку туристичних 

послуг; 

 тенденція скорочення кількості підприємств готельного господарства; 

 високі податки; 

 незадовільний стан туристичної сервісної та інформаційної 

інфраструктури [4; с. 300]. 

Задля розвитку туризму основними напрямами державної політики повинні 

стати збереження та раціональне використання туристичних ресурсів, 

вдосконалення нормативної бази, створення економічних умов для 

стимулювання розвитку туризму, надання пільг для організації туристичної 

діяльності, залучення інвестицій в розвиток туристичної індустрії, сприяння 

розвитку конкуренції, забезпечення безпеки туристів, підтримка науковців, 

участь у міжнародних програмах розвитку туризму. 
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Серед чинників, які позначаються на користь іміджу України, -  

 цікава і красива країна з привітними та працьовитими людьми та 

унікальною культурою; 

 країна з високими технологіями – космічними, авіаційними, 

військовими, IT, промисловими. виробництво штучних алмазів, нанотехнології. 

антарктичні дослідження, наукові центри; 

 країна комфортна, безпечна та стабільна для ведення бізнесу та 

інвестиційних та інноваційних проектів; 

 високоосвічене населення, високопрофесійні кадри; 

 відомі та цікаві туристичні точки, маршрути (Карпати, Дніпро, Дністер, 

Асканія Нова, Хортиця тощо); 

 цікаві міста для відвідин: роботи та відпочинку (Київ, Львів, Одеса, 

Трускавець, Кам'янець-Подільський тощо); 

 активний розвиток аграрних технологій на родючих ґрунтах; 

 смачна їжа (борщ, вареники, котлета по-київськи тощо) [2]. 

Правильне використання наявних туристичних ресурсів, розвиток 

туристичної інфраструктури, підвищення туристичної привабливості України 

спроможні підняти український туризм на високий щабель розвитку, зробити 

його конкурентним не лише на внутрішньому ринку, але й на міжнародному. У 

підсумку, це спричинить до суттєвого наповнення бюджету, підвищення 

зайнятості населення та створення умов для швидкого розвитку економіки. 

Наразі, туристичні фірми України здебільшого працюють на розвиток виїзного 

туризму, тоді як, наприклад, в Японії цей вид туризму посідає останнє місце. За 

умови ефективного вирішення наявних проблем  туристичним компаніям буде 

цікаво та вигідно займатися в’їзним туризмом – в цьому випадку закордонні 

туристи перераховуватимуть свої гроші за надані послуги на рахунки 

вітчизняних підприємств, і прибутки буде отримувати не лише туристична 

галузь, а й суміжні з нею галузі, і країна в цілому [6; с. 137-143]. 

Таким чином, сьогодні розвиток туристичної сфери України утруднюється 

великою кількістю невирішених проблем. За умови якнайшвидшого їх 

вирішення національний туристичний продукт стане конкурентоспроможним, а 

ринок – інвестиційно-привабливим [5; с. 60-65]. 
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. В умовах насиченого ринку пастильних виробів  та 

достатньо жорсткої конкурентної боротьби за споживача підприємства 

намагаються вижити за рахунок високої якості продукції, модернізації 

виробництва, розширення асортименту продукції за рахунок нових рецептур та 

підвищення біологічної та харчової цінності пастильних виробів. Тому сьогодні 

на ринку пастильної продукції є нагальна потреба розробки продуктів, які  

збалансовані за хімічним складом та мають високі органолептичні показники. 

Отже, збільшення наукових розробок та розширення експериментальних 

досліджень щодо одержання нових пастильних виробів з підвищеною 

біологічною та харчовою цінностями є актуальною проблемою нашого часу.  

Слід зауважити, що вітчизняний ринок пастильних виробів (у т.ч. зефіру) не 

швидко, але розвивається. Зараз на українському ринку зефіру не має великих 

підприємств конкурентів. Проте слід мати на увазі, що ситуація з відсутністю 

конкуренції на ринку виробництва зефіру є тимчасовою, тому що для ринку 

характерно швидке заповнення існуючих «ніш», які зараз заповнюються 

пропозиціями невеликих підприємств. 

Зефір – це цукровий кондитерський виріб, отриманий в результаті збивання 

фруктового пюре з цукром та яєчним білком з подальшим додаванням пектину 

або інших формоутворюючих наповнювачів.  

Сучасний раціон повинен не тільки задовольняти фізіологічні потреби 

організму людини в поживних, біологічно активних речовинах і енергії, але і 

виконувати профілактичні та лікувальні функції. Щодо зефіру, то сьогодні його 

білковий і мінеральний склад недостатньо збалансовані. Тому основними 

напрямами розширення асортименту зефірних виробів є підвищення їх харчової 

та біологічної цінності за рахунок використання різноманітних добавок та 

впровадження нових удосконалених технологій виробництва. В даний час 

актуальним є питання додавання у рецептури зефіру синбіотчиного комплексу. 

За даними вчених, різні форми дисбактеріозу зустрічаються у 85...90 % 

населення України. Профілактика і лікування дисбактеріозів спрямовані 

передусім на відновлення нормальної мікрофлори кишечника. Підвищений 
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фізіологічний ефект синбіотиків обумовлений тим, що в присутності пребіотиків 

корисні бактерії розвиваються в 1,5...2 рази швидше. 

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є дослідження технологій 

виробництва  зефіру на основі синбіотичного комплексу. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації.  Сьогодні науковцями і 

виробниками здійснюється розробка нових зефірних виробів із використанням 

сучасних технологій, що додає продукції підвищення смакових властивостей та 

харчової цінності,  а також зовнішнього вигляду виробів тощо.  

Слід зазначити, що теперішній час практично немає досліджень, які 

спрямовані на розробку синбіотичних комплексів  та вивченню їх впливу на 

якість готових виробів. В роботах наведені результати по впровадженню 

пробіотиків в рецептури зефіру, але не достатньо враховано вплив технологічних 

факторів на їх виживання. Не досліджені способи «захисту» мікроорганізмів від 

несприятливих факторів. В Одеській національній академії харчових технологій 

(Україна) розроблено синбіотичний комплекс, який складається з 

іммобілізованих форм біфідобактерій та інуліну [3]. 

Відомі розробки по вивченню нових видів зефіру з внесенням в рецептуру в 

якості пробіотиків біфідо- і лактобактерій. Як стверджують дослідники, ведення 

пробіотичних мікроорганізмів забезпечує стабільну якість готових виробів і 

дозволяє ефективно регулювати тривалість технологічного процесу [3].  

Виклад основного матеріалу. Для виробництва класичного зефіру 

використовують яблучне пюре з вмістом сухих речовин близько 15% і з вмістом 

пектину – до 1,2%. Зефір виготовляють на агарі, агарі з фурцелярії і на пектині. 

Для більшості видів зефіру витрачають 65 кг/т яєчного білка.На структуру 

агарових драглів зефіру позитивно впливають аскорбінова та молочна кислоти. 

Формування споживчих властивостей зефіру на агарі здійснюються підбором 

відповідних поліпшувачів до цукру-піску, патоки, яблучного пюре та яєчного 

білку. Найпростіша рецептура зефіру Ванільний та Біло-рожевий, Яблучний 

(ароматизований корицею), Малиновий (218,6 кг/т малинового пюре), 

Цитрусовий (48 кг/т подроблених плодів лимону або апельсину), 

Чорносмородиновий (76 кг/т припасу чорносмородинового) [5]. 
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Частина виробів має глазур по всій поверхні або окремих її частинах. Одним 

з прикладів даного зефіру є зефір в шоколаді. Що випускають кількох 

видів:класичний, кавовий, зі смаком пломбіру. Глазур готують з використанням 

еквівалента какао масла, какао-порошку, цукру-піску, лактози та лецитину. 

Для підвищення харчової та біологічної цінності зефіру нами було 

запропоновано додавання до традиційної рецептури зефіру синбіотичного 

комплексу на основі іммобілізованих біфідобактерій Bifidobacterium bifidum і 

пребіотика – лактулози. 

Синбіотики являють собою комбінацію про- і пребіотиків, в якій вони 

надають взаємопідсилюючий вплив на фізіологічні функції і процеси обміну 

речовин в організмі людини. Виробництво зефіру з раціонально підібраним 

складом пробіотичних мікроорганізмів, пребіотиків як функціонально активних 

інгредієнтів, дефіцит яких є наслідком дисбіозу, є обґрунтованим підходом.  

Синбіотики рекомендовані для споживання в якості доступного 

профілактичного засобу. Внаслідок їх вживання відбувається підтримання 

кишкової мікрофлори, нормалізується перетравлювання та поновлюється 

мікрофлора після курсу вживання антибіотиків, дисбактеріозів різної етіології, 

при кишкових інфекціях [1, c. 74]. 

Численні дослідження присвячено вивченню пробіотичних властивостей 

біфідобактерій. Біфідофлора займає до 90 % від усієї нормальної мікрофлори 

кишечника здорової людини, локалізуючись у товстому кишечнику.  

Біфідобактерії виконують ряд найважливіших функцій. Насамперед вони 

здійснюють фізіологічний захист від проникнення мікробів і токсинів у 

внутрішнє середовище організму за рахунок асоціації зі слизовою оболонкою 

кишечника і високої антагоністичної активності щодо патогенних і умовно 

патогенних мікроорганізмів. Біфідобактерії синтезують амінокислоти і білки, 

вітамін К, пантотенову кислоту, вітаміни групи В, беруть участь в утилізації 

харчових субстратів та активізації пристінкового травлення, що сприяє 

посиленню процесів всмоктування через стінки кишечника іонів кальцію, заліза, 

вітаміну D. Крім того, біфідофлора має імуномодулюючу дію: регулює функції 

гуморального і клітинного імунітету, перешкоджає деградації секреторного 

імуноглобуліну А, стимулює утворення інтерферону і виробляє лізоцим. 
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Пребіотики – це речовини, які не гідролізуються і не всмоктуються у 

верхній частині шлунково-кишкового тракту, але є субстратом для корисних 

бактерій, що мешкають у товстому кишечнику. Вони стимулюють ріст 

біфідобактерій. Пребіотики регулюють кишкову мікрофлору та індукують ко- 

рисні ефекти не лише на рівні шлунково- кишкового тракту, але й організму в 

цілому [1, с. 75]. 

Біфідус-фактором № 1 у світі вважається лактулоза – дисахарид, що 

отримується з молочного цукру – лактози, яка, в свою чергу, виділяється з 

молочної сироватки. Лактулоза поряд з пребіотичними властивостями володіє 

також:  

– гіпохолестеринемічними властивостями, тобто скорочує вміст 

холестерину в крові, зменшуючи ризик атеросклерозу;  

– істотно збільшує всмоктуваність кальцію, що важливо як для 

профілактики рахіту, так і при лікуванні остеопорозу;  

– забезпечує протипухлинний захист кишечника, тобто має канцерогенну 

дію [3]. 

Лактулоза може використовуватися як самостійно, так і в комплексі з 

пробіотиками для пролонгування їхньої дії. Спільне введення пребіотиків і 

пробіотиків до складу харчових продуктів значно посилює їхню ефективність. 

Загалом технологічна схема виробництва зефіру на агарі з синбіотичним 

комплексом може мати такий вигляд (рисунок 1). 

Пробіотики доцільно вводити на стадії збивання зефірної маси. Однак, 

температура агаро-цукрово-патокового сиропу, який безперервно дозується в 

цукрово-яблучно-пектинову суміш, має температуру 80 °С. Одержана зефірна 

маса має температуру 50...53 °С. При цьому температура, яка перевищує 46,5 °С, 

може призвести до загибелі значної кількості біфідобактерій.  
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Рисунок 1 - Технологічна схема виробництва зефіра на агарі з 

синбіотичним комплексом 

 

Тому для збереження кількості життєздатних мікроорганізмів у складі 

зефіру необхідно використовувати способи «захисту» бактерій від впливу 

температури та механічної дії. Важливо зберегти пробіотичні організми в 

продукті на рівні, який забезпечив би йому функціональні властивості протягом 

усього терміну придатності. Згідно з рекомендаціями Міжнародної молочної 

федерації, кількість життєздатних біфідо бактерій у функціональному продукті 

повинна бути не менше 107 КУО/г на кінець терміну придатності. У зв’язку з 

тим, що внесення культури біфідобактерій в зефірну масу призводить до загибелі 

мікроорганізмів, то використовують метод іммобілізації.  
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У звичайних пероральних препаратах пробіотиків виживаність 

мікроорганізмів становить 2...5 і менше відсотків. Збільшити цей показник 

можна, оточивши мікроорганізми захисною оболонкою в ході процесу 

іммобілізації. 

Результати науковців свідчать, що з підвищенням масової частки лактулози 

вміст вологи збільшується. Це пояснюється тим, що лактулоза в пектинових 

гелях на сахарозі сприяє збільшенню вільної вологи. Заміна 10% сахарози на 

лактулозу сприяє підвищенню вільної вологи. Це пояснюється підвищенням 

загальної розчинності цукру в системі «пектин-сахароза-лактулоза» у порівнянні 

з багатокомпонентними розчинами сахарози. При 20°С розчинність лактулози 

більше, чим розчинність сахарози.  

Отже, додавання лактулози до сахарози буде підвищувати їх розчинність і 

підвищувати кількість вільної вологи в системі.Збільшення вмісту 

редукувальних речовин з підвищенням кількості лактулози обумовлено тим, що 

в рецептурі зефіру відбувається заміна нередукувального цукру сахарози на 

редукувальний – лактулозу. Зменшення кислотністі дослідних зразків 

обумовлено буферними властивостями лактулози (здатність підтримувати рН 

постійною). Також до складу лактулози входить фруктоза, яка у порівнянні з 

сахарозою має нижче значення рН. Так, рН розчину сахарози 7,2; а фруктози – 

6,2. 

Введення синбіотичної добавки незначно підвищує густину маси. Це, 

ймовірно, обумовлено фізико-хімічними, біохімічними, колоїдно-хімічними 

процесами, які завжди приводять до зміни реологічних властивостей мас під 

впливом складових лактулози. 

Висновки. Таким чином, внаслідок комплексу проведених досліджень 

можна впевнено стверджувати, що введення в рецептуру зефіру розробленого 

синбіотичного комплексу на основі пробіотика – мікрокапсульованих 

біфідобактерій Bifidobacterium bifidum та пребіотика – лактулози, дозволяє 

одержати зефірну масу з кращими фізико-хімічними властивостями, з високим 

ступенем повітряної фази, пишну, м'яку, з гарною формостійкістю, без сторонніх 
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присмаків і запахів, а також готові вироби, які володіють антидисбіотичними 

властивостями, і призначені для людей, що страждають порушенням кишкового 

мікробіоценозу. Перспективами подальших досліджень є вивчення впливу 

синбіотиків на якість готових виробів. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ У РЕСТОРАННОМУ 

ГОСПОДАРСТВІ 

У статті розглядаються сучасні технології обслуговування у закладах 

ресторанного господарства. Вивчено можливості їх активного впровадження 

та роль у наданні сучасних послуг. Успішність діяльності та 

конкурентоздатність закладів ресторанного господарства залежить від 

сучасних технології обслуговування споживачів. 
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ресторанний бізнес. 

На сьогодні ресторанний бізнес – одна з найбільш перспективних і 

швидкорослих галузей, що приносить по всьому світу багатомільйонні 

прибутки. Цей бізнес як одна з галузей туризму несе в собі величезний потенціал 

для українського ринку, здатний приносити стійкий дохід у державний бюджет. 

В сучасних умовах функціонування сфери ресторанного бізнесу набуває все 

більш динамічний характер і робить істотний вплив на розвиток національного 

господарства. Це, в першу чергу, пов'язано з впливом глобалізаційних процесів, 

що тягне за собою необхідність впровадження технологічних, інформаційних, 

управлінських інновацій в процес виробництва, і, як наслідок, зростанням їх 

інвестиційної привабливості. 

Ресторанний бізнес відрізняється від всіх інших видів бізнесу. Це 

підприємство, яке об'єднує в собі мистецтво і традиції багатьох поколінь, 

механізми управління і досвід маркетологів, філософію економіки вражень і 

концепцію психологічного моделювання.  

Найбільш відомі та успішні ресторатори дотримуються тієї думки, що 

поняття ресторан – це заклад, де не тільки продають їжу, а й атмосферу, 

враження, задоволення, соціальний статус та інше. 

Зростання привабливості галузі ресторанного бізнесу тягне за собою 

посилення конкурентної боротьби, що створює певні складнощі в умовах 

життєздатності підприємств галузі. 

Велику роль в конкурентоздатності закладів ресторанного господарства 

відіграє технологія обслуговування відвідувачів. На сьогодні це є одним з 

головних факторів при виборі того чи іншого закладу. А, отже, підвищує 

конкурентоспроможність підприємства, що дуже важливо при ринкових 

відносинах. Тому тема «Сучасні технології обслуговування в ресторанному 

господарстві» є досить актуальною. 

Метою даної роботи є аналіз сучасних технологій обслуговування 

споживачів в закладах ресторанного господарства.  
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У процесі обслуговування, як правило, заклади ресторанного господарства 

надають споживачам комплекс послуг, перелік яких залежить від типу і класу 

закладу. Послуги повинні мати соціальну адресність, тобто відповідати вимогам 

певного контингенту споживачів [5]. 

Ресторанний бізнес є одним з найбільш перспективних та динамічно 

зростальних серед галузей економіки, що відіграє важливу роль в ресторанному 

господарстві. З кожним роком попит споживачів на заклади харчування 

збільшується, тому в провідних країнах світу розвитку та вдосконаленню 

діяльності ресторанного господарства приділяється значна увага. 

Сучасні люди активні, динамічні, тому ресторанам необхідно 

впроваджувати такі додаткові послуги та інновації, які б заохочували їх до різних 

видів соціально-культурної активності. Впровадження сучасних технологій 

обслуговування – це один з основних чинників зростання ресторанного сервісу 

та підвищення ефективності закладу. За умови якісного та продуманого 

механізму впровадження нові ідеї здатні значно збільшити кількість клієнтів, 

збільшити вартість одного замовлення та загальну прибутковість ресторану.  

Застосування прогресивних форм і методів обслуговування, проведення 

модернізації екстер’єру та інтер’єру закладів, використання 

високотехнологічного обладнання, добору професійного персоналу, 

використання інтернет-технологій все це приваблює споживачів, створює імідж 

серед туристів, а також загострює конкуренцію в галузі, яка змушує підприємців 

постійно знаходитися в пошуку нових інноваційних переваг.   

Метою ресторанного господарства є повне задоволення чимраз більших 

матеріальних та духовних потреб населення. Розглядаючи саме названі потреби 

населення, багато закладів ресторанного господарства намагаються створювати 

оригінальні та унікальні умови харчування, а також пропонувати широку 

номенклатуру послуг споживачам продукції. Зокрема такі як: послуги сомельє, 

гастрономічні шоу, урочиста презентація страв, бармен шоу, рибалка та 

кулінарне приготування у присутності гостя, караоке, знижки постійним 

клієнтам, виїзний кейтеринг з організацією дозвілля та широким спектром 

різноманітних послуг [2]. 
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Сучасні форми обслуговування в ресторанах організовуються з кількома 

цілями:  

- прискорити обслуговування великої кількості відвідувачів з обмеженим 

запасом часу (використовується для обслуговування учасників конгресів, 

конференцій, симпозіумів);  

- здивувати споживача послуг ресторанного господарства;  

- залучити новий сегмент споживачів. 

Актуальним напрямом в ринкових умовах є вивчення шляхів вдосконалення 

організації роботи та обслуговування у закладах ресторанного господарства. 

Основними напрямками розвитку сучасних технологій обслуговування в 

ресторанах, барах і кафе є: 

1. Створення концептуальних підприємств ресторанного господарства. 

У теперішній час можна прослідкувати існування різноманітних концептуальних 

закладів ресторанної галузі на локальному ринку, що створюють конкурентне 

середовище, яке сприяє підвищенню рівня якості, залученню більшої кількості 

споживачів і, як результат, збільшенню прибутку. Ідея концептуального 

ресторану включає вибір підприємцем певної теми, відповідно до якої 

розробляється меню, оформляється інтер’єр, вибираються постачальники 

обладнання, посуду, приладів, продуктів, напоїв. За тему можуть бути 

використані кінематографічний, історичний, літературний чи інший сюжет, 

легенда [3]. 

2. «Free-flow» (в перекладі – “вільний потік” або “вільний рух”) для 

українців багато незвичайного. Це заклад нового типу як за формою 

обслуговування, так і за технологією приготування їжі. Фрі-фло – своєрідний 

гібрид ресторану, фаст-фуду і “шведського столу”. Як і у форматі “шведський 

стіл”, у фрі-фло клієнту також пропонується свобода вибору і безпосередній 

доступ до товару [3]. Ознаки концепції: приготування всіх страв на очах у 

відвідувачів, відсутність офіціантів, наявність відкритої кухні, великий і 

різноманітний асортимент, невисокі ціни. Суть концепції «фрі-фло» полягає в 

максимальній демократичності стосунків із гостями. Вона дає можливість 

відвідувачам самостійно обрати місце, комфортно розміститися, почуватися 

невимушено. 
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3. Віртуальний ресторан. Віртуальний ринок ресторанних послуг – це 

ринок, у якому представлені ресторани забезпечують on-line замовлення 

столиків для клієнтів у мережі Інтернет через посередників або самостійно. 

Віртуальний ресторан готує їжу тільки на винос. У них немає звичного залу для 

клієнтів, де можна зарезервувати столик. Вам не потрібно йти до них, щоб 

зробити замовлення, це можна зробити через їх додаток або сайт. Як правило, 

віртуальний ресторан користується сторонньою службою доставлення, тому що 

організація своєї – досить витратна вигадка для одного закладу, за винятком 

випадку, коли у вас обмежена локація по доставленні замовлень. 

4. Автоматизація замовлень – дана технологія передбачає, що замість 

традиційного меню, на кожному столі встановлено електронне меню на основі 

планшетного комп'ютера. Так, наприклад, в Японії Аналогічну систему випускає 

компанія Aska T3. А Microsoft розробила рішення Microsoft Surface, який 

перетворює весь стіл у великий сенсорний екран. Це зробило відвідування 

ресторану легшим і комфортним для клієнта. Клієнт самостійно вибирає 

необхідні йому страви, перетягуючи їх з меню в поле замовлення. Він може 

побачити суму калорій тих страв, які вибрав, і загальну суму замовлення. Якщо 

щось не влаштовує, можна легко видалити та вибрати щось інше до подачі 

замовлення. Після підтвердження свого вибору, інформація про замовлення 

передається до місць приготування [1]. 

5. Організація обслуговування по системі кейтеринг. Кейтеринг (англ. 

catering від cater – «поставляти провізію») – галузь ресторанного господарства, 

пов’язана з наданням послуг на віддалених точках, що включає всі підприємства 

і служби, що надають підрядні послуги з організації харчування співробітників 

компаній і приватних осіб в приміщенні та на виїзному обслуговуванні, а також 

здійснюють обслуговування заходів різного призначення і роздрібний продаж 

готової кулінарної продукції. 

6. Впровадження мерчандайзингу. Мерчандайзинг в ресторанній галузі 

– діяльність по стимулюванню збуту продукції та послуг ресторанного 

господарства. Цей напрям можна розглядати як один із методів створення 

споживчих переваг. Для збільшення обсягу продажів в ресторані, кафе або барі 

застосовуються такі способи мерчандайзингу:  
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- дизайн страв і напоїв;  

- впровадження нових методів обслуговування;  

- агітація в залі;  

- переконливий продаж;  

- пропозиція у виборі альтернативної продукції та послуг.  

Способи мерчандайзингу використовуються при організації 

обслуговування гостей у залі. Наприклад, офіціант може запропонувати гостю 

вподобану частину загальної страви, розподілити на порції та подати відповідно 

до замовлення. 

Вирішальним фактором поліпшення роботи підприємств ресторанного 

господарства є якісне і персональне обслуговування споживачів. Підвищенню 

якості обслуговування сприяє висока майстерність і рівень професійної 

підготовки працівників, який досягається в наслідок чіткої системи підготовки 

та підвищення кваліфікації кадрів, організації тренінгу персоналу, професійних 

конкурсів та обліку індивідуальних можливостей працівників. 

Таким чином, сучасні технології обслуговування сприяють наближенню 

послуги до споживача, збільшення швидкості обслуговування, підвищення 

інтересу до наданої послуги, залучення нових споживачів і збільшення прибутку 

закладу ресторанного господарства. Розвиток спеціалізації у сфері 

обслуговування, її великі можливості для прискорення обслуговування 

відвідувачів з обмеженим запасом часу, особливо в великих містах, викликали 

появу нових форм роботи ресторанів. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ГРАНОЛИ  

ПІДВИЩЕНОЇ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ 

У роботі розглядається сучасна світова тенденція у галузі харчових 

технологій - розробка  продуктів здорового харчування,  до яких відноситься 

гранола - продукт, який містить  різноманітні натуральні інгредієнти і є -  

джерело різних поживних речовин. Це має вплив на фізіологічні процеси в 

організмі людини, в тому числі, стимулює і покращує опірність до різних 

захворювань.  Представлено асортимент,  особливості  технології виробництва 

гранол від українських виробників..  

Ключові слова: гранола, мюслі, сублімовані  продукти, універсальна формула 

граноли,  крупа, топінг, наповнювач 

Сьогодні науковці і практики для харчової   індустрії шукають 

альтернативні джерела натуральної сировини, нові шляхи поліпшення якості, 

розширення асортименту і створення продукції підвищеної біологічної цінності. 

Ще кілька років тому мало хто знав, що таке гранола, а тепер її можна купити 

майже в будь-якому супермаркеті, поснідати гранолою  в ресторані.  
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Визначення тенденцій розвитку технології виробництва граноли. 

Представити асортимент  та особливості технології виробництва різних видів 

граноли. 

Поведінка споживачів за останній час змінилася досить суттєво. Причиною 

цьому стали нові стратегії просування товарів і послуг, розвиток Інтернет-

торгівлі, зростаюча розбірливість споживачів і прагнення до більшої етичності і 

екологічності споживання. Основні тренди в поведінці  сучасних споживачів 

це те,  що споживачі більше не хочуть купувати продукти, які не відповідають 

їхнім ціннісним орієнтаціям: не екологічності, шкідливості для здоров’я і т.п. 

Один з головних  трендів  у поведінці споживачів – це прагнення людей 

слідкувати за своїм здоров’ям (82%), якістю харчування, а це веде до зміни 

споживацьких звичок – відмова від шкідливого фастфуду 47%, продуктів зі 

штучними домішками. 

Наступний тренд – прагнення до економії часу, а це зростання числа 

Інтернет-покупок(35%). Крім того, сучасний споживач прагне  стати експертом 

і ретельно  вивчає інформацію про продукт, його походження(49%), цікавиться 

новими товарами і послугами, уникає покупок товарів, незнайомих виробників, 

навіть заради економії(51%). 

Вже не перше десятиліття, особливо серед категорії споживачів, що 

слідкують за своїм здоров’ям, користуються попитом  швидкі і поживні сухі 

сніданки. Серед них особливе місце займають  гранола та мюслі. 

Основне завдання граноли як продукту харчування - наситити організм і 

дати йому енергію. В її основі крупа, а це в основному повільні вуглеводи. Тому 

найкраще вживати гранола на сніданок, коли потрібно зарядитися силами  на 

початок дня. 

Появі граноли передували мюслі, проте між ними є суттєва різниця. Гранола 

- запечений продукт, а мюслі - суміш сухих інгредієнтів, що її піддають термічній 

обробці. Тому гранола апетитно хрумтить, навіть коли її заливають теплим 

молоком, а мюслі – ні,  у них різні пропорції інгредієнтів в складі. У мюслях, як 

правило, більше злакової основи, пластівців, а наповнювача - фруктів, горіхів, 
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ягід - зовсім небагато. Важливе ж правило приготування гранола - на одну 

частину пластівців доводиться одна частина наповнювача. Виробництво граноли 

дорожче, через більш тривалий процес виробництва. Для мюслі достатньо всі 

інгредієнти перемішати, а для граноли їх потрібно правильно підготувати, 

запекти, остудити - все це додаткові витрати. 

Також, гранола стала популярна у якості снеку у формі батончика. Коли 

немає часу на повноцінний прийом їжі, споживання такого батончика швидко 

поповнить  запас енергії, його можна взяти з собою в дорогу. Гранолу можна 

зробити кориснішою, якщо додати в неї інші харчові компоненти – до прикладу, 

багаті кальцієм, клітковиною, амінокислотами, зернята  чіа, горіхи, зерна  

соняшника, гарбуза, льону, кунжуту. Всі ці продукти дієтологи рекомендують 

включати в раціон, і гранола – ідеальна їжа в цьому плані. 

 Універсальна формула граноли - це крупа + топпінг + наповнювач. Крупа, 

яку використовують найчастіше –  пластівці «Геркулес», або плющена вівсяна 

крупа. Пластинки (пластівці)   можуть бути різної  товщини. Чим товстіші 

пластини,  тим довше їх готувати. Корисніші для організму  товстіші пластини 

крупи, тому що вони ситніші, так як повільніше  переварюються.  

Крім вівсяних пластівців можна використовувати пшеничні, житні,  гречані, 

полб’яні, амарантові та практично будь-які інші. Підготувати гранолу можна з 

усього того, з чого можна приготувати кашу  Також в якості сировини 

використовуються зернові: пшениця, рис, кіноа , повітряний рис. Солодкий 

топпінг - це те, що з'єднує і склеює інгредієнти граноли між собою. Найчастіше 

всього в основі топпінгу є  мед, але так як це алерген і  досить багато людей по  

різним  причинам його не їдять. Іноді  замінюють  мед фініковим сиропом. Також 

можна використовувати сироп топінамбура, кленовий, сироп агави та т.п.  Щоб 

зробити гранолу менше солодкою та калорійною, смак - більш цікавим, можна 

взяти менше меду або сиропу та додати в нього фруктове пюре або сік. У якості 

наповнювача можна використовувати сухофрукти, в'ялені ягоди, горіхи, 

зернятка, сублімовані фрукти та ягоди.  
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На деяких підприємствах масового виробництва граноли (батончиків) 

відмовляються  від зберігання у великих кількостях на складі сухофруктів, 

оскільки це провокує появу шкідників. Тому зараз досить популярним є 

використання сублімованих  продуктів.  

Проте в ресторанах, де на сніданок подають гранолу, коли сировина 

закупляється невеликими об’ємами, можна, використовуючи все: і сухофрукти, 

і сублімовані фрукти та ягоди. 

Процес виробництва складається з п'яти основних етапів: це з'єднання сухих 

інгредієнтів, підготовка топпінга, перемішування, випікання та з'єднання з 

додатковими компонентами 

Якщо додаються сухофрукти, сушені ягоди,  то краще  це зробити після 

запікання, щоб вони не стали твердими, віддавши повністю всю вологу. Всі інші 

сухі інгредієнти з'єднуються на першому етапі та переміщуються з топпінгом. 

При використанні тільки меду або сиропу, їх  потрібно злегка прогріти. Якщо 

додається сік, пюре та спеції,  варто зробити це на цьому ж етапі, прогріти та 

довести до однорідності. Далі важливо викласти суміш на лист тонким шаром, 

щоб вона добре пропеклась. Тим часом майже у всіх духовках є режим конвекції, 

коли в духовці здійснюється посилена циркуляція повітря. Він ідеально 

підходить для запікання гранул, але якщо його немає – необхідно  переміщувати 

гранолу в процесі (1 раз на 10–15 хвилин, у режимі конвекції - 1 раз на 20 

хвилин). При температурі 150 градусів гранолу зазвичай запікають 1–1,5 години, 

але набагато смачніша виходить гранола, якщо  збільшити час запікання, а 

температуру знизити до 110–120 градусів. 

Гранола цікава  тим, що, зрозумівши  принцип її приготування, проробивши 

декілька базових рецептів,  можна  додавати різні інгредієнти. Це дає можливість 

значно розширити асортимент і задовольнити потреби різних категорій 

споживачів. 

До прикладу урізноманітнити асортимент можливо за рахунок  

використання різних видів зерна, чи пофарбувати гранолу в різні кольори 

натуральними барвниками. До прикладу,  виробники граноли Granola 
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Lab  випускають  чорну гранолу, в яку додали адсорбент – бамбукове вугілля, 

синю - з пудрою з висушених кольорових анчан (кліторії), незвична гранола, у  

топпінг для якої  додали ірландський вершковий  лікер. У процесі запікання весь 

алкоголь випаровується, а ось делікатний смак лікеру залишається. Термін 

реалізації граноли в середньому  - 6 місяців. Гранола, яка готується в ресторані,  

може зберігатися 2–3 місяці, якщо дотримуватись кількох правил. Важливо, щоб 

кінцевий  продукт був сухим.ання граноли. 

Після запікання слід повністю остудити, перекласти в скляну банку, щільно 

закрити в сухому темному місці – закритій шафі. 

Серед найбільших  вітчизняних виробників граноли слід відмітити  

наступних: «Гавра», «Granola Art» , «Bee Granola», «Good Morning, Granola» та 

ін. Мета, яку ставлять перед собою  виробники - випускати натуральні продукти 

харчування найвищої якості з відбором тільки кращих інгредієнтів від 

перевірених постачальників. Різноманітність видів граноли допоможе кожному 

відшукати продукт до душі виходячи зі своїх переваг та смаку. 

Ось девіз одного з виробників граноли  - «Granola Art»: «Ми створили 

якісний та натуральний продукт, що може за короткий час наповнити людину 

силою та енергією і стати прекрасним доповненням у раціоні людей, що 

турбуються про власну форму та здоров’я. Наша технологія відкидає будь-які 

хімічні домішки. У нашій ГРАНОЛI тільки те, що дає природа, те, що виросло 

на благодатній землі під щедрим сонячним промінням». 

Асортимент  граноли від українських виробників достатньо широкий. Це 

Гранола з курагою, родзинками та корицею медові, Гранола з полуницею, 

Гранола медова з горіхами, Гранола з насінням льону, журавлиною та кокосом, 

Гранола з шоколадом і бананом медова, Гранола з ягідним йогуртом, карамеллю 

та кокосом, Гранола тропічна з медом, Гранола Sunfill ягоди Годжі – Родзинки 

та ін.  

І це далеко не всі можливості по створенню комбінацій з різних інгредієнтів 

за формулою: крупа + топінг +наповнювач. Нові композиції періодично  

з’являються на ринку, що забезпечує різноманітність  у харчування постійних 

споживачів граноли. 
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В сучасних умовах завдяки підвищенню інформованості людей про 

значення і необхідність здорового харчування для споживачів при виборі 

продуктів збільшилася значимість таких факторів як їх корисність і 

функціональність. Тому актуальними напрямами харчової промисловості є 

розроблення та  виробництво принципово нового покоління харчових продуктів 

– продуктів оздоровчого, профілактичного, лікувального та спеціального 

призначення. Сучасний напрямок розвитку підприємств ресторанного 

господарства полягає в ширшому використанні продуктів здорового харчування. 

Створення таких продуктів здійснюється шляхом застосування екологічно-

чистої сировини, щадних технологій приготування їжі, використанню 

функціональних інгредієнтів і регулювання складу продуктів з метою 

задоволення фізіологічних потреб конкретних груп споживачів. 
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підвищення ефективності праці персоналу туристського підприємства. 

Ключові слова: мотивація, зацікавленість, працівник, підприємство. 

Відсутність мінімальних  механізмів розвитку системи мотивації не 

дозволяє туристичним підприємствам протистояти негативному впливу 

чинників і проблем макросередовища і вирішувати практичні проблеми. 

Ситуація ускладнюється недостатністю наукових досліджень у галузі розвитку 

системи мотивації персоналу та демотивованістю працівників туристичних 

підприємств щодо вирішення тактичних і стратегічних завдань, які ставить перед 

ними керівництво. Це гальмує розвиток туристичних підприємств у цілому. 

Зацікавленість персоналу щодо розвитку підприємства формується при 

виконанні, як мінімум, двох умов: перше – це наявність мотивів у персоналу 

задовольняти потреби керівництва у досягненні головної мети  – отриманні 

прибутку, проте через задоволення власних потреб, завдяки отриманню 

достатньої заробітної плати, друге – це достатній рівень створених умов праці, 

їх комфортність, безпека для здоров’я, технічна озброєність. 

 Саме ці дві передумови є вирішальними, оскільки в умовах ринкової 

економіки найголовнішим із усіх видів ресурсів, які задіяні у процесі 

виробництва товарів і надання послуг, є людський капітал (на рівні підприємства 
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– персонал), який не тільки здатен створити додану вартість товару/послуги, а й 

втілити стратегічні наміри керівництва щодо розвитку підприємства та 

отримання прибутку від реалізації цих товарів/послуг споживачу. Відтак, можна 

визнати, що управління підприємством на сучасному етапі повинно бути 

зосереджено на створенні такої системи, в якій персонал є вмотивованим до його 

розвитку. 

Слід відмітити, що серед сучасних учених-економістів, які займаються 

проблематикою розвитку туристичних підприємств, недостатньо уваги 

приділяється аспектам розвитку системи мотивації їх персоналу загалом та 

розробці і впровадженню мотиваційних механізмів, зокрема. Гостра потреба у 

вирішенні цих питань визначає актуальність цієї теми, її цілеспрямованість і 

зміст, наукове та практичне значення.  

Мета статті – визначення видів мотивації персоналу, обґрунтування 

необхідності у вивченні  нових видів мотивації персоналу та подальше практичне 

їх застосування на туристичних підприємствах. 

В економічній літературі поняття «мотивація персоналу» трактується 

неоднаково. Так, Е. Мол, розглядаючи менеджмент персоналу, визначає його як 

«тип управління, в якому віддається пріоритет мотивації ділової поведінки, 

діяльності, відношенням над адмініструванням і жорстким контролем». 

Американський учений Р. Дарт розглядає мотивацію як сили, що існують 

усередині людини або поза нею і які збуджують у ній ентузіазм і завзятість за 

виконання певних дій. І далі він зазначає: «Мотивація працівників впливає на 

їхню продуктивність, і частина роботи менеджера саме і полягає в тому, щоб 

спрямувати мотивацію на досягнення цілей організації». 

 Мотивація, за визначенням Н. Дряхлова і Є. Купріянова, – це спонукання 

людей до активної діяльності, процес свідомого вибору людиною певної лінії 

поведінки, яка ґрунтується на внутрішніх і зовнішніх факторах або, іншими 

словами, на мотивах і стимулах. 
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Мотивація співробітників займає одне з центральних місць в управлінні 

персоналом, оскільки вона виступає безпосередньою причиною їхньої 

поведінки. 

Керівники не завжди чітко уявляють, що саме стимулює  підлеглих на 

ефективну роботу і часто переоцінюють значимість для працівників «базових 

мотивів», таких як зарплата, безпека, надійність і недооцінюють внутрішні 

стимули до роботи – ініціативність, самостійність, творчість, необмеженість 

фантазії та бажання досягти високих результатів. 

Якщо співробітник вважає, що йому серйозно недоплачують, відчуває 

незадоволеність від виконаної своєї роботи, то у нього з’являється бажання 

звільнитися і знайти більш кращу роботу. Тому необхідно задуматися над 

питанням, чи сприймають співробітники свою винагороду як справедливу. 

Знаючи те, що рухає людиною, що спонукає до діяльності, які мотиви 

лежать в основі її дій, можна розробити ефективну систему методів управління 

персоналом туристичної фірми. 

Система стимулювання у підприємницькій діяльності здійснює сильний 

психологічний і моральний вплив на людей, вона покликана збуджувати в них 

стійке бажання працювати сумлінно, професійно та інноваційно. Непродумана 

система стимулювання ставлення до праці може дезорганізувати працівників, 

порушити ефективність їх діяльності. Тому високі досягнення в управлінні 

вимагають, в тому числі, і доброго знання психології людини. 

Необхідно розробити таку систему мотивації, щоб співробітники захотіли 

вкласти більше сил і душі в справу, якою вони займаються. В ході вирішення цієї 

проблеми туристичній фірмі рекомендується застосовувати такі методи 

підвищення мотивації, стимулювання і поліпшення якості роботи працівників: 

1. Керівництву необхідно виявляти цікавість не лише до роботи своїх 

співробітників, але і до них, як до особистостей. 

2. При аналізі роботи кожного співробітника слід задавати підлеглому 

питання, націлені на те, щоб спонукати його замислитися про виконану роботу і 

розповісти про конкретні результати. 
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3. Необхідно відстежувати рівень мотивації. 

4. У працівників туристичної фірми різні цілі і бажання, відповідно, їм 

необхідно надати різні можливості для роботи і професійного росту. 

5. Потрібно бути обережним з грошовими заохоченнями. 

 6. Необхідно знати чи підходить працівнику його робота.  

7. Завдання підлеглим повинні бути ясними. 

8. Створити банк ідей. 

9. Необхідно також усунути чинники, які заважають успішній мотивації. 

Аналізуючи результати роботи своїх працівників, керівництво фірми буде 

бачити, які методи мотивації необхідні для успішної роботи персоналу, а також, 

які не впливають на ефективність роботи. Туристичній фірмі, мотивуючи своїх 

співробітників заробітною платою, рекомендується підвищити її розмір. Для 

багатьох працівників саме фінансова стабільність є основною потребою в період 

виходу з кризи, тому для персоналу було б вигідніше, щоб туристична фірма 

підвищила ставку. Проте в діючих ринкових умовах для підприємства 

небезпечно просто збільшувати оплату праці співробітників, не пов’язавши цей 

процес з показниками ефективності. 

Підвищення ставки викличе конкуренцію на ринку роботодавців, але не 

працівників. Використовуючи ефективний метод мотивації персоналу 

заробітною платою в турфірмі, можна підвищити відсоток бонусів за виконану 

роботу, а також за перевиконання встановлених показників роботи 

співробітнику пропонується збільшити відсоток бонусів в 1,5 рази. 

Таким чином, співробітник буде зацікавлений не тільки виконати 

встановлену норму роботи, а й перевиконати. Люди в організації будуть чітко 

бачити, до чого їм необхідно прагнути як для себе, так і для туристичної фірми. 

Ще однією з причин поганої мотивації працівників є погані взаємини з 

колегами по роботі. Незважаючи на те, що багато турфірм тільки розвиваються, 

у них відсутній кодекс корпоративної етики персоналу, де були б встановлені 

правила спілкування співробітників, які б підтримували добрі взаємини з 

колегами. Іноді в туристичній фірмі між деякими працівниками виникають 

конфліктні ситуації, які можуть значно погіршити психологічний клімат і 

ефективність роботи. 
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Для вирішення цієї проблеми туристичній фірмі рекомендується 

створювати різні корпоративні заходи, які можуть поліпшити згуртованість 

колективу і його взаємини. Такими заходами можуть бути, створені вже в 

туристичній фірмі корпоративні свята, святкування особистих свят 

співробітників в колективі, організація командної роботи. Так само можна 

запропонувати організацію спільного відпочинку персоналу, створення 

конкурсів, в яких співробітники можуть приймати командну участь. 

Якщо в колективі будуть налагоджені хороші людські взаємини, то це 

додасть команді не лише додатковий інтерес до праці, це стане відмінною 

мотивацією до кращої роботи.  

Вирішити проблему ефективної мотивації можливо також за допомогою 

застосування соціально-психологічних методів мотивації персоналу до роботи. 

Для підвищення мотивації за допомогою соціально-психологічних методів, 

можна переглянути соціальне забезпечення, використовуючи чинний соціальний 

пакет, поліпшити його зміст. 

Аналізуючи соціальне забезпечення персоналу туристичної фірми, будуть 

запропоновані наступні рекомендації для підвищення мотивації співробітників: 

– оплачені святкові дні; 

– оплачені відпустки; 

– оплачені дні тимчасової непрацездатності; 

– оплачений час на обід; 

– медичне страхування на підприємстві; 

– страхування від нещасних випадків; 

– допомога в підвищенні освіти, профпідготовці та перепідготовці. 

Отже, однією із головних задач для туристичних фірм є покращення якості 

роботи персоналу та його лояльності. Для цього туристичній фірмі 

рекомендується розширити спектр заходів щодо активізації та посилення 

мотивації персоналу. Це, зокрема, можуть бути різні види матеріального 

стимулювання (продаж турів за зниженими цінами, нагородження турами, 

вручення спеціальних знаків і посвідчень працівникам фірми за їх внесок у 
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досягнутий результат; вручення подарунків з фірмовим логотипом (чашки, 

блокноти, ручки, парасолі, інше), а також моральне заохочення, просування 

кар’єрною драбиною. 
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У роботі розглядається застосуванням гідробіонтів, зокрема водоростей та 

ряски у технологіях харчових продуктів. Їхнє застосування обумовлене цінним 

хімічним складом. З метою підвищення біологічної цінності кулінарної продукції, 

а саме подолання йододефіциту, розроблені рекомендації для застосування 

водоростей і ряски  в якості додаткового інгрідінта до страв. Запропоновано 

вирощування  ряски у штучному водоймищі на території  закладу «Амур».   
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. У наш час значного розвитку отримало  виробництво 

продуктів оздоровчого харчування із використанням різноманітних харчових 

добавок. Вони застосовуються з метою покращання якості кулінарних став та 

виробів, збільшення їх харчової цінності та термінів зберігання, надання їм 

певних функціональних властивостей тощо. У зв’язку з нестачею  на 

продовольчому ринку України продуктів оздоровчого спрямування, 

розроблення методології моделювання  складу і технології продуктів  на основі 

функціональних інгредієнтів рослинного походження є актуальним. 

Поліпшенням структури харчування населення України, що передбачає 

збільшення виробництва харчових продуктів завдяки поліпшенню існуючих і 

створенню новітніх технологій присвячено праці вітчизняних вчених: П.О. 

Карпенка, В.Н. Корзуна, М.Ф. Кравченка, М.І. Пересічного, Ж.О. Петрової, Н.В. 

Притульської, Г.Б. Рудавської, І.В. Сирохман, Г.О. Сімахіної, Ю.Ф.Снєжкіна та 

ін. [1,4,5] Ними доведено, що хімічний склад сумішей і технологічні режими їх. 

Перспективною сировиною є водорості, ряска що містять цінні біологічно 

активні речовини: вітаміни, антиоксиданти, органічні кислоти, пектинові 

речовини, макро- та мікроелементи. Використання в технології кулінарної 

продукції водоростів, ряски, порошків з них  дозволить покращити їх харчову 

цінність завдяки наявності в них значної кількості есенційних речовин  

Метою наших досліджень було розробити технологію  приготування 

кулінарної продукції з додаванням водоростей і ряски. Моделювання страв 

збагачених добавками зі спіруліни, ламінарії, фукусів, ряски здійснювали згідно 

з основними принципами нутриціології. За останні десятиліття відбуваються 

зміни, які в корені впливають на наше харчування. Різко зменшилися 

енергозатрати, оскільки людині немає необхідності в повсякденному житті 

займатися тяжкою фізичною працею. Змінився стан навколишнього середовища, 

погіршилася якість води, повсюдно впроваджується рафінування, біотехнології. 

Для структури харчування сучасної людини характерно надлишкове вживання 

калорій, тваринних жирів і дефіцит поліненасичених жирних кислот, 

повноцінних білків, більшості вітамінів, мінеральних речовин (кальцію, заліза), 

мікроелементів (йоду, фтору, селену, цинку) і харчових волокон [3]. 
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До прикладу, дефіцит йоду – один із найпоширеніших в Україні аліментарно 

залежний стан. За даними ВООЗ, одна третя частина населення планети має 

йододефіцит та підвищений ризик розвитку захворювань, пов'язаних з ним.  

Дуже чутлива до дефіциту йоду щитовидна залоза, яка виробляє  гормони 

(йодовані і тиреокальциновані),  що регулюють  обмінні процеси в організмі. В 

основному проблеми з щитовидною залозою  зустрічаються у дітей, підлітків і 

жінок. Забезпечення йодом організму особливо важливе для вагітних та мам, що 

годують грудьми.  Чоловіки приблизно в десять разів рідше  мають захворювання 

з щитовидкою ніж жінки. Практично у кожної другої жінки сьогодні 

відмічаються розлади зі щитовидною[2]. В чому причина?  

Щитовидна залоза дуже чутливий орган, який реагує на різні подразники, 

негативні фактори: стреси, безсонні ночі, надлишок цукру, трансжири, надмірні 

дози кофеїну, підвищений рівень стресових гормонів, інсуліну, нестача гормонів 

щастя, дефіцит води і т.п.  Крім того, для нормальної роботи щитовидної залози, 

а саме продукування  тиреоїдних гормонів:  гормону тироксина(Т 4) і  

трийодтироніна (Т3) потрібно адекватна кількість йоду і його сполуки  з 

амінокислотою тирозином.  Підвищена секреція цих гормонів  супроводжується 

збудливістю, емоційністю, швидким виснаженням. І навпаки  жінки з 

недостатньою функцією щитовидної залози страждають від сповільненого 

метаболізму: вони пригнічені, мають сухе волосся,  набряки, швидко набирають 

вагу, страждають на закрепи, у них  відмічається повільна мова, понижена 

розумова діяльність, заторможеність, холод в руках і ногах, непереносимість 

холоду  або тепла,  проблеми з суглобами [2]. 

Для дітей дефіцит йоду може привести до незворотних порушень в 

психічному та фізичному розвитку. Занадто низький вміст йоду в раціоні 

підлітків може приводити до порушення концентрації уваги, труднощів у 

навчанні, перепадів настрою, швидкої втоми та надмірної ваги. 

За даними Міністерства охорони здоров’я України (МОЗУ) залежно від 

віку добова потреба в йоді складає від 90 до 300 мкг (1 мкг = 1 мільйонна частина 

грама, 10–6 г). Для жінок добова норма йоду становить 150–300 мкг, а для 

чоловіків – до 300 мкг. Норми споживання йоду для дітей: 0–6 років — 90 мкг; 

6–12 років – 120 мкг [4]. 
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 За статистичними даними, які викладені на сайті МОЗУ можна зробити 

висновок, що якщо за білками, жирами і вуглеводами раціон сучасного 

мешканця України вкладається в норму або й перевищує її, то за набором і 

кількістю життєво-важливих елементів – макро- і мікрокомпонентів, вітамінів та 

інших біологічно активних речовин їжі, суттєво далекий від неї. Зокрема подана 

інформація щодо забезпечення йодом: 

«Більшість мешканців України щодня споживає лише 40–80 мкг йоду на 

добу. У зоні найбільшого ризику – Західна Україна та Чернігівська область, де 

споживання йоду найменше. Створити надлишок йоду в організмі досить 

складно, оскільки 95-98% йоду, що надходить в організм, виводиться із сечею, а 

2-5% – через кишківник. Експерти ВООЗ вважають безпечною дозу йоду в 1 000 

мкг (1 мг) на добу. У деяких країнах, наприклад у Японії, добове споживання 

йоду може досягати 20 мг на добу (20 000 мкг) через уживання морських 

водоростей та морепродуктів. В Австралії безпечним вважають споживання до 2 

000 мкг йоду на добу для дорослих і до 1 000 мкг – для дітей. За все життя людина 

споживає близько 3–5 г йоду – приблизно одну чайну ложку» [4]. 

Більшість джерел стверджує, що основними постачальниками  йоду у 

харчуванні є продукти моря: морська риба – палтус, тріска, лосось, кора, 

оселедець, макрель. Риб'ячий жир та морські молюски і водорості. Наприклад, 

100 гр сухої ламінарії (морської капусти) повністю покриває добову дозу йоду 

для людини. Це не означає, що кожен день слід з'їдати її саме таку кількість, адже 

йод міститься і в інших продуктах. 

Досягнення нутриціології з питань раціонального харчування і 

поінформованістю сучасних споживачів  потребують нових підходів то 

формування товарної політики в закладі ресторанного господарства. Особливого 

значення набуває застосування інноваційних технологій, розробка нового 

асортименту продукції та удосконалення вже існуючого в закладі. Актуальною 

світовою тенденцією є розвиток напрямку «Organic Food» та виготовлення 

продуктів оздоровчого харчування із натуральними складовими компонентами 

та функціонального призначення. 
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Створення таких продуктів повинно здійснюватися  шляхом застосування 

екологічно-чистої сировини, щадних технологій приготування їжі, 

використанню функціональних інгредієнтів і регулювання складу продуктів з 

метою задоволення фізіологічних потреб конкретних груп споживачів та для 

подолання так званих дефіцитних станів. У світовій практиці, як зазначалося 

вище для забезпечення йодом широко використовують   водорості  і дієтичні 

добавки  з них [5]. 

Термін «харчові водорості  існує близько 30 років. У Європі  водорості 

споживають з 40-років ХХ століття, з 1974 р. питанням використання водоростей 

у їжу найбільш інтенсивно займався СЕVА ( центр з вивчення й оцінювання 

якості водоростей у Франції). Всі водорості можна умовно розділити на бурі, 

червоні та зелені. Основні водорості, що мають промислове значення – це бурі 

та червоні. У приморських районах ці водорості використовують як добриво і на 

корм худобі. Традиційно з них добувають такі важливі речовини як йод, 

альгінати, агар-агар, караген. Із золи добувають калійні солі, а також ацетон, 

оцтову кислоту, спирт [1]. 

Інтерес до водоростей не згасає. Це обумовлено їх специфічним складом і 

здатністю синтезувати унікальні полісахариди. Нехарактерні для наземної 

рослинності та різноманітні біологічно активні речовини, які корелюють 

імунологічні, адаптогенні та біостимулюючі функції організму людини. Однак,  

використання водоростей у харчуванні ускладнюється їх значною здатністю 

сорбувати розчинені у водному середовищі ксенобіотики, що призводить до 

накопичення у  таломі водоростей контамінантів агропогенного характеру. У 

зв’язку з цим перспективним є використання  водоростей, вирощених в умовах 

штучного розведення, що дозволяє отримати сировину гарантованої якості. 

 Найвідомішою представницею бурих водоростей є ламінарія, яку звикли 

називати «морська капуста». Це воістину універсальний продукт: сушений, 

заморожений, консервований або свіжий, він входить в рецептуру багатьох 

супів, холодних і гарячих закусок і основних страв. Крім того, морську капусту 

додають в тісто для випічки, зацукровують для десертів, на її основі роблять і 
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желюючий речовини для виробництва кондитерських виробів. У червону групу 

входять норі – водорості, добре знайомі всім шанувальникам японської кухні. 

Тонкі, як аркуші паперу, і що володіють таким же тонким ароматом, сушені норі 

– обов'язкова складова багатьох видів суші та ролів [7]. 

Як і ламінарія, так і норі – справжнє джерело вітамінів, йоду, рослинного 

білка і мінеральних речовин, благотворно впливають на обмінні процеси в 

організмі 

До звичних нам продуктів, багатих на  йод відносять  червоне м'ясо, яйця, 

молоко (рівень йоду залежить від використання йодованого корму), овочі і 

фрукти. Штучно збагачені йодом продукти – йодована сіль, столова та 

мінеральна вода. В 1 г йодованої солі міститься 40 мкг йоду. Вживання її у 

рекомендованій кількості до 5 г на добу дозволяє забезпечити потреби організму 

в йоді. Термічна обробка продуктів зменшує кількість йоду приблизно на 50 %. 

Тому сіль, збагачену йодом, слід додавати у вже готову страву [7]. 

В поновленні недостачі вітамінів, мінеральних сполук провідна роль 

належить свіжій рослинній їжі. Дикорослі рослини набагато переважають 

культурні щодо вмісту в них незамінних харчових і фізіологічно активних 

сполук (вітамінів, макро- та мікроелементів, амінокислот, поліненасичених 

кислот, вуглеводів, органічних кислот, біофлавоноїдів, фітонцидів тощо). 

Для  подолання йододефіциту за рахунок місцевих (локальних) продуктів 

ми пропонуємо  в закладі ресторанного господарства «Амур» ввести як добавку 

до страв усім відому водну рослину – ряску. На території закладу є штучно 

створене водоймище, у якому водяться карпи і плавають лебеді. Доцільно було 

би, використати це «озерце» для розведення ряски, яка достатньо невибаглива і 

досить продуктивна - за 16-32 год її об’єм подвоюється. При цьому білка в ній 

більше,ніж яловичині 45% проти 22 %. 

Ряска знайшла широке застосування в різних областях. У сільському 

господарстві – це поживна добавка в весняний період до корму птиці і худоби і 

як добриво, для рослин. У традиційній і домашній медицині використовують її 

лікувальні і цілющі властивості. Очищення водойм - має властивість 
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переробляти важкі речовини, які скидаються промисловими підприємствами. 

Для характеристики водних об'єктів -  дозволяє виявити шкідливі речовини; при 

надлишку хлору жовтіє і пропадає.  

У 50-70-х роках ХХ ст. біохімічними дослідженнями Ряски як кормової 

сировини виявлені білки, жири, клітковина, вітаміни (А1, С, В1, В2, В6, Е, РР), 

мікроелементи (І, Br, Co, Cu, Ni, Zn, V, Zr, Ag, Ті), макроелементи (P, Ca, Mg, Fe, 

Si), сліди Ra тощо. У сухому вигляді Р.м. містить близько 35% білків, 14–43% 

вуглеводів, 10-15% жирів, решта – клітковина. Не поступається багатьом 

зернобобовим культурам за вмістом протеїну. За споживчими властивостями 

білок Ряски  перевершує такі продовольчі культури, як кукурудза і рис. Він 

збагачений лізином, аргініном, аспарагіновою та глутаміновою кислотами, 

містить усі незамінні амінокислоти, за винятком метіоніну, цистеїну і 

триптофану, в кількостях, що відповідають нормам Всесвітньої продовольчої та 

сільськогосподарської організації (FAO) [8]. 

Їстівна і живильна ряска і для людини. Вживається в їжу  в тропічних 

країнах. ЇЇ можна їсти сирою, готувати супи і пюре, сушити на зиму. Якщо 

збирають ряску у водоймах, де купаються люди, напувають худобу і водяться 

дикі качки – велика небезпека заразитися  на сальмонельоз, не рекомендовано 

вживати в сирому вигляді [9]. 

Професор біології Ерік Лем, який брав участь в дослідженні, розхвалив 

смакові якості ряски: «В цілому вона досить м'яка на смак, хоча деякі види з 

більш високими антоціанами можуть мати гіркувате післясмак. Всі працівники 

моєї лабораторії, а також її відвідувачі, пробували ряску. Наприклад, ви можете 

змішати її з сиром на крекері або приправити нею локшину рамен, щоб збагатити 

їжу білком. Я їв її з гамбургерами і сендвічами. Люди в Південно-Східній Азії, в 

тому числі в Таїланді і Лаосі, збирають урожай цих рослин і знають, як готувати 

дику ряску. Ми почали збирати рецепти ряски з різних джерел по всьому світу». 

Нами запропоновано використовувати ряску в якості не основного 

компонента страви, а додаткового, для збагачення їжі білками, йодом та іншими 

сполуками, зважаючи на те, що вона дуже  має багато лікувальних показань. 
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Сучасна народна медицина, гомеопатія та дієтологія все ширше застосовують 

Ряска. У Чеській Республіці на основі Ряски виготовляється препарат Вітілем 

+ (VITILEM +), рекомендований хворим на вітиліго, псоріаз, а також для 

зміцнення імунної системи і профілактики простудних захворювань[8]. 

Ми проаналізувала невелику кількість інформації для моделювання страв з 

використанням водоростів і ряски. В сучасних умовах завдяки підвищенню 

інформованості людей про значення і необхідність здорового харчування для 

споживачів при виборі продуктів збільшилася значимість таких факторів як їх 

корисність і функціональність. Тому актуальними напрямами харчової 

промисловості є розроблення та  виробництво продуктів оздоровчого, 

профілактичного, лікувального та спеціального призначення.  

Особлива увага звертається на розробку харчових продуктів для харчування 

дітей раннього віку, школярів, вагітних і жінок-годувальниць, для людей з 

різними захворюваннями у відповідності з принципами раціонального  

харчування. 

Список використаних джерел:  

1. Черевко О. І. Інноваційні технології харчової продукції функціонального 

призначення: монографія. Частина 1.Харьків. ХДУХТ. 2017.940 с. 

2. Зубарева Н.А. Вальс гормонов:вес, сон, секс, красота и здоровье как по 

нотам. Москва. Издательство АСТ.2018. 351. 

3. Особливості харчування сучасної людини. URL: 

https://infopedia.su/17x21c2.html 

4. Міністерство охорони здоров’я України. URL: 

https://moz.gov.ua/article/health/chim-nebezpechnij-jododeficit-i-jak-uberegtisja 

5. Корзун В.Н. Функціональні продукти, їх роль у харчуванні людини. 

Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. Міністерство 

освіти і науки України. Одеса.2010. Том. 2. С.173. 

6. Сирохман І.В.Товарознавство харчових продуктів функціонального 

призначення:навч.пос. Київ. Центр учбової літератури. 2009. 544с. 



166 

7. Найважливіше про йод: в яких продуктах міститься та чому необхідний 

організму. URL: https://news.24tv.ua/ru/samoe_vazhnoe_o_jode_v_kakih_ 

produktah_soderzhitsja_i_pochemu_neobhodim_organizmu_n1306012 

8. Ряска мала: фармацевтична енциклопедія. URL: 

https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/5953/ryaska-mala 

9.Замятина Н.В. Кухня Робинзона. Рецепты блюд из дикорастущих 

растений. URL:  https://www.litmir.me/bd/?b=187335 

 

УДК 338.48: 

Пономарьова Г.В. 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МЕДИЧНИЙ ТУРИЗМ: СУЧАСНІ СВІТОВІ НАПРЯМИ, 

ПРОГНОЗИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

В статті розглянуто досвід країн, які успішно працюють на ринку медичного 

туризму протягом багатьох років та проблеми, які має Україна на шляху 

розвитку цієї галузі. Висвітлено успіхи галузей вітчизняної медицини, які 

можуть стати базисом розбудови сфери в’їзного медичного туризму в Україні. 

За окремими позиціями Україна може скласти гідну конкуренцію провідним 

державам світу: у вітчизняній медицині працює багато високопрофесійних 

профільних фахівців, які надають допомогу найвищої якості; ціни на послуги 

значно нижчі порівняно з такими у Європейському союзі; наша країна 

знаходиться в георгафічному центрі Європи та має достатньо розвинену 

готельну і транспортну інфраструктуру.  

Ключові слова: в’їзний та виїзний медичний туризм, медичні клініки, 

репродуктологія, офтальмологія, стоматологія, клітин- 

на терапія, пластична хірургія, кардіохірургія, естетична медицина. 

В останні 10 років зростає потік туристів, які виїжджають за кордон  на 

лікування. Одним з головних чинників розвитку медичного туризму можна 

вважати відкриття кордонів багатьох країн, також велику роль відіграє  стан 
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розвитку економіки, демографічна та соціальна ситуація, які складаються в 

певних країнах. Все це впливає на вартість тих чи інших медичних послуг у 

різних країнах світу. Зростання вартості лікування в розвинених країнах 

стимулювало появу додаткової вимоги: якісне лікування за низькими цінами і 

яскраві враження від відвідин нової країни. Висока вартість медобслуговування 

в розвинених країнах світу стала серйозною проблемою не тільки для пацієнтів, 

але і для їхніх роботодавців, соціальних фондів, страхових систем і держав. Нині 

чимало пацієнтів із високорозвинених країн їдуть по медичну допомогу туди, де 

можуть отримати якісні медичні послуги за значно нижчою ціною і без 

кількамісячного очікування в черзі. До таких привабливих щодо медичного 

туризму країн можна віднести й Україну через низькі (порівняно з більшістю 

європейських держав) ціни на медичні послуги, їх належну якість (і не лише в 

приватному секторі), доступність медичної допомоги (відсутність черг, листів 

очікування), сприятливу законодавчу базу для окремих напрямків (наприклад, 

репродуктології), наявність професійних кадрів, частина з яких практикувала в 

зарубіжних клініках. Україна, маючи репутацію постачальника медичних послуг 

з хорошим співвідношенням ціна-якість, може стати перспективним напрямком 

розвитку медичного туризму в Європі та світі. У першу чергу, це відноситься до 

послуг стоматології, офтальмології, МРТ-діагностики. Багато туристів 

цілеспрямовано приїжджають в Україну в пошуках унікальних видів лікування 

– наприклад, стовбуровими клітинами. В Україні швидкими темпами 

розвивається не тільки міжнародний, але і внутрішній медичний туризм. Багато 

киян наприклад охоче їдуть лікувати зуби, коригувати зір тощо в медичні 

заклади Львова чи Одеси. 

Метою статті є дослідження світових напрямів медичного туризму, 

перспективи розвитку в’їзного медичного туризму в Україні. 

Медичний туризм передбачає організацію медичного обслуговування 

пацієнтів за межами місця їхнього постійного проживання, а саме: організацію 

відпочинку та надання лікування, діагностику чи профілактику захворювань, 

отримання оздоровчих, рекреаційних чи інших послуг. Причому пацієнти 
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можуть їздити в медичні заклади як усередині країни (внутрішній медичний 

туризм), так і далеко за кордон (міжнародний медичний туризм). Багато 

«медичних туристів» користуються можливістю поєднати медичне 

обслуговування з відпочинком на курортах, в оздоровчих, SPA і Wellness-

центрах. Тому сьогодні розповідаючи про медичному туризм, нерідко вживають 

і термін «оздоровчий туризм». 

Розвиток медичного туризму у світі тримається на трьох китах — якісно, 

дешевше, швидше. Кількість медичних туристів щороку збільшується, у 

переліку топ-лідерів у цій сфері з’являються нові держави. Чи зможе Україна 

конкурувати з ними?  

Регіональними лідерами у медичному туризмі зокрема для пацієнтів з країн 

пострадянського простору можна вважати Німеччину та Ізраїль,  глобальними 

лідерами представлені: Індія, Таїланд, Південна Корея, Малайзія. У кожного з 

них — своя історія успіху. Особливо цікавим є приклад Туреччини. Ця країна 

просто увірвалася до групи світових лідерів медичного туризму, демонструючи 

шалені темпи приросту. Ключовим фактором стала державна підтримка галузі, 

зокрема мільйони доларів інвестицій, а також національна програма розвитку 

медицини і медичного туризму. Україна, яка наразі трансформує систему 

охорони здоров’я, вочевидь повинна враховувати досвід Туреччини.  

За рік з метою лікування Україну відвідали майже 65 тис. медичних 

туристів. Оскільки середній чек на медичні послуги становить близько 2,5 тис. 

дол., прибуток України сягає приблизно 162 млн дол. Ще близько 60 млн дол. — 

дохід від супутніх послуг (проживання в готелях, харчування, екскурсійні 

послуги для пацієнтів та членів їхніх родин тощо). Водночас кількість українців, 

які обрали діагностику та лікування за кордоном, наразі перевищує відповідні 

показники в’їзного медичного туризму. А оскільки вартість медичних послуг за 

кордоном вища, то сальдо за економічними показниками медичного туризму 

України поки що негативне. 

Для порівняння щороку Туреччину відвідують майже 1 млн. іноземців, які 

витрачають на лікування близько 10 млрд. дол. До речі авіакомпанія Turkish 
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Airlines надає їм майже 50-відсоткову знижку на переліт. Рекламою і продажем 

послуг займається спеціальне агентство, котрому держава виділяє кошти на 

рекламу і виплачує бонуси. У Міністерстві охорони здоров’я Туреччини 

створено окремий відділ із розвитку медичного туризму. Міністерство уклало 

угоди з низкою країн, які постійно спрямовують пацієнтів у турецькі лікувальні 

заклади. 

  Сьогодні чимало пацієнтів з-за кордону звертаються по медичну допомогу 

до українських закладів охорони здоров’я, як приватних, так і державних. А ті 

своєю чергою намагаються адаптувати і медичні послуги, і сервіс до потреб 

медичних туристів. Однак неможливо створити позитивний імідж країни в цій 

сфері без послідовної державної політики і промоції на світовій арені. Існує й 

низка завдань, виконання яких необхідне для розвитку медичного туризму. 

Належне оснащення клінік, відповідність кращим стандартам, затвердження 

клінічних протоколів, наявність чітко встановлених тарифів на медичні послуги, 

хороші умови перебування в державних медзакладах — усе це стимулюватиме 

створення повноцінної індустрії в’їзного медичного туризму в Україні, якої 

наразі немає. В Україні ще багато необхідно зробити, аби привести в належний 

стан усі медичні заклади. Тому питання відповідності стандартам залишається 

вельми актуальним. До того ж лікувальний заклад, який приймає медичних 

туристів, повинен вирішити технічні питання супроводу іноземців — 

юридичного, мовного, а також забезпечити надання супутніх сервісних послуг із 

проживання чи харчування. У багатьох країнах світу формуванням вимог до 

медичних закладів та контро-лем за їх дотриманням займаються спеціальні 

департаменти чи органи влади. Можливо, доречно створити таку структуру і в 

Україні. Тоді як уряди багатьох країн розробляють національні програми 

розвитку медичного туризму та виділяють кошти на його становлення, в Україні 

ця сфера практично перебуває поза межами державної політики. 

Останніми роками медичний туризм в Україні за багатьма кількісними та 

якісними показниками розвивається досить стрімко. Для прикладу, той же 

Трускавець встановив своєрідний рекорд за кількістю іноземних гостей, суттєво 

перевершивши показники до 2014 року. Збільшується й частка іноземних 

туристів, які приїжджають до нас саме з лікувальною метою. 
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Розвитком в’їзного медичного туризму у нашій країні займається Асоціація 

медичного туризму (УАМТ), президентом якої є Віолетта Янишевська, 

президент Всесвітньої асоціації медичного туризму (GHTC). Асоціація пропонує 

значно спростити, а подекуди і відмінити візи для громадян тих країн, де валовий 

внутрішній продукт на душу населення значно вищий, ніж в Україні (наприклад, 

для країн Перської затоки). Вони включили ці та інші важливі для розвитку 

галузі пропозиції в Резолюцію круглого столу, який відбувся у Верховній Раді 

України 5 липня 2019 року, а також передали їх Президенту України 

Володимиру Зеленському під час наради з розвитку медичного туризму у 

Трускавці. 

Наразі є низка невідпрацьованих на законодавчому рівні питань як 

формальних (визначення понять, термінологія), так і по суті, зокрема щодо 

ліцензування діяльності провайдерів медичного туризму та захисту прав 

іноземного пацієнта. На думку представників асоціації медичного туризму 

України зараз з’явилися всі шанси для того, аби більшість важливих 

законодавчих актів були прийняті Верховною Радою. Деякі пропозиції з цього 

питання також були внесені до згаданої вище Резолюції. 

Щодо тарифів на медичні послуги та тенденції формування цін на них у 

світі, то у більшості країн ціни на медичні послуги для своїх громадян та 

іноземних пацієнтів не відрізняються. Але тут головне питання: наявність у 

такого пацієнта медичної страховки. Водночас є країни, наприклад Республіка 

Білорусь, які пропонують безкоштовні медичні послуги для своїх громадян і 

досить дороговартісні — для іноземців. Так держава поповнює бюджет для 

надання медичних послуг своїм громадянам. Приміром, непогано заробивши на 

трансплантації органа іноземцю, можна безкоштовно провести таку саму 

операцію кільком громадянам власної держави. Усередині країни ціни можуть 

бути як однаковими для державних медичних закладів, так і різними для 

приватних клінік. Оскільки в Україні основний потік іноземних пацієнтів 

приймають приватні клініки, вони мають право формувати свій прайс 
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самостійно, чого не скажеш про державні заклади. Це питання потребує 

вирішення, ми ще не мали нагоди обговорювати його з представниками НСЗУ. 

Практично кожному регіону України є що запропонувати медичним 

туристам. Регіональний підхід дасть змогу розвивати галузь лікувального й 

оздоровчого туризму і в невеликих містах та курортах, залучати інвестиції, 

будувати сучасні центри, відкривати нові робочі місця й утримувати медичні 

кадри від пошуку альтернативної роботи за кордоном. 

Медичний туризм перебуває на стику двох напрямків: медицини й туризму. 

Тож коли у штатному розписі компанії медичного туризму або відділу 

медичного туризму клініки є посада лікаря-координатора, безперечно, її повинен 

обіймати спеціаліст з медичною освітою. Водночас для підготовки професійних 

кадрів із медичного туризму більше підходять навчальні заклади, які випускають 

фахівців із туризму. 

У загальному можна зробити висновок, що на території України є досить 

потужна база для розвитку медичного туризму. Щомісяця, а інколи й щотижня в 

Україні відкриваються нові клініки із сучасним обладнанням, де інвесторами 

виступають як українці, так і іноземці. Останнім часом про необхідність 

становлення медичного туризму в нашій державі заговорили на найвищому 

рівні. Розробляється стратегія його розвитку. Тож усі розуміють, що за умови 

державної підтримки вдасться пришвидшити розвиток не тільки медичного й 

оздоровчого туризму, а й української медицини та туристичної галузі загалом. 
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У системі туризму тісно, окрім економічних питань, міжнародних відносин, 

зайнятості населення, транспортних організацій, пов’язані питання безпеки. 

Сьогоднішня соціально-економічна та політична ситуація в світі має багато 

негараздів, які мають враховуватись в туристичному бізнесі з метою 

забезпечення безпеки туристичної діяльності. Світове співтовариство дедалі 

більше уваги приділяє забезпеченню достатніх фінансових ресурсів для 

проведення превентивних заходів із запобігання ризиків у сфері туризму. 
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Особливої актуальності це питання набуває в умовах глобалізації, яка всебічно 

впливає на світову та національну безпеку. Туризм, як жодна інша галузь, 

підвладний впливу «форс-мажорів» - війн, природних катаклізмів, епідемій 

тощо. 

Питанням безпеки туризму присвячено чимало публікацій. Методичні та 

практичні аспекти безпеки туризму розглядаються у працях таких вчених, як Н. 

Галла, О. Заноско, Н. Корж, І. Маркіна [2-4] та інші. Слід зауважити, що 

більшість вітчизняних авторів зосереджують свою увагу на економічній безпеці 

держави чи туристичних підприємств, а теоретичним аспектам безпеки туризму 

приділяється недостатньо уваги.  

Аналіз теоретико-методологічних основ формування системи безпеки 

туризму як основної умови підвищення конкурентоспроможності туристичної 

галузі України. 

На сучасному етапі стан розвитку туризму безпосередньо залежить від 

забезпечення безпеки туристів, від рівня захисту їх життя, здоров'я, майна. 

Висловлюючись про безпеку туризму, слід підкреслити, що це широке, складне 

і багатогранне поняття. Не можна спрощувати заходи безпеки туризму і 

представляти їх примітивно, як охорону туристських об'єктів або цілодобових 

«сек'юріті» у готелях. Очевидно, що гарантування безпеки має базуватися на 

системному підході, оскільки сама категорія «безпеки туризму» є надзвичайно 

складною та багатоаспектною. На наш погляд, безпека туризму є універсальною 

категорією, що має економічний, соціальний, екологічний та інший зміст, 

поєднує в собі забезпечення інтересів як виробників, так і споживачів 

туристичних послуг, а також об'єктів, на які спрямована туристична діяльність. 

Виходячи з цього доцільно диференціювати безпеку туризму на економічну, 

соціальну та екологічну, а у структурі безпеки туризму виділяти політичну 

безпеку, соціальну безпеку, безпеку здоров'я та життя туристів, безпеку 

персональних даних, правову безпеку туристів, споживчу безпеку, безпеку 

комунікації, екологічну безпеку, безпеку обслуговування та інше.  
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На даний час, заходи з підвищення безпеки в туризмі в нашій країні мають 

рухатися в двох напрямках: по-перше, забезпечення комплексних питань 

безпеки, а по-друге, забезпечення безпосередньо безпеки туристів. 

Безпеку туризму можна підрозділити на ряд рівнів, починаючи з безпеки 

засобів і транспорту, готельних і рекреаційних комплексів, туристичних центрів, 

а також країни в цілому. При цьому заходи безпеки не повинні завдавати шкоду 

інтересам, обмежувати права і свободи як самих туристів, так і місцевих жителів. 

Прикладом такої діяльності може слугувати мексиканська програма безпеки 

туризму. У квітні 1996 р. під керівництвом Міністерства туризму Мексики і Ради 

з розвитку туризму мерії в м. Мехіко була проведена конференція з вироблення 

державної програми безпеки туризму. Мексиканська влада надали саме серйозне 

значення даної проблеми, розглядаючи її як найважливіший елемент загальної 

національної програми розвитку туризму в країні [5-6]. 

Програма безпеки туризму включає наступні заходи: 

створення інформаційних пункті в у місцях в'їзду іноземних туристів в 

аеропортах, морських терміналах та інших прикордонних пунктах для надання 

їм консультаційної та іншої допомоги. Частина цієї роботи покладається на 

посольства Мексики в країнах світу, звідки йде основний потік туристів, що 

прибувають; 

видання під егідою міністерства туризму державних інформаційних 

матеріалів по Мексиці, соціально-культурним і національним особливостям її 

населення. У цих публікаціях зафіксовано місця підвищеної криміногенної 

обстановки в ряді туристських центрів, дані огляду практики дій місцевих 

злочинних елементів по відношенню до іноземців; 

прийняття законодавчих та інших нормативних актів щодо посилення 

заходів покарання за шахрайство щодо туристів водіями таксі, службовцями 

готелів, ресторанів, магазинів і інших установ обслуговування; 

створення «туристської поліції» - єдиного центру інформації та мобільного 

поліцейської служби м. Мехіко з надання термінової допомоги туристам. При 

в'їзді в країну кожному туристу вручаються координати і телефони цього центру 

(персонал центру вільно володіє шістьма іноземними мовами (англійською, 

французькою, німецькою, італійською, шведською та японською)). 
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До основних заходів також віднесена необхідність підвищення вимог щодо 

надійності та безпеки автотранспорту, який використовується місцевими 

турфірмами, а також збереження майна туристів у готелях. 

Окремий план безпеки складений з міжнародного аеропорту м. Мехіко як 

найбільшому елементу інфраструктури туризму, що обслуговує більше 20 млн 

пасажирів на рік.  

Створення подібних програм забезпечення безпеки туризму є позитивним 

та цікавим прикладом для багатьох країн. 

Аналогічне завдання стоїть і перед вітчизняними органами управління 

туризмом, але окрім законодавчо закріплених окремих норм на практиці ситуація 

виглядає зовсім іншим чином. 

Вже зареєстрований законопроект №4162 від 29.09.2020 р., котрим 

викладуть у новій редакції профільний Закон «Про туризм», а також змінять інші 

законодавчі акти щодо основних засад розвитку туризму. 

Відповідно до нового законопроєкту право на туристичну діяльність суб'єкт 

господарювання набуватиме, подавши до центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері туризму та курортів, повідомлення 

про початок здійснення такої діяльності. На основі цього повідомлення внесуть 

відомості про суб'єкта туристичної діяльності до Єдиного туристичного реєстру. 

Така дія замінить ліцензування туроператорської діяльності. 

Також передбачається, що страхування туристів (страхування медичних 

витрат, від нещасних випадків та витрат пов'язаних з поверненням до України 

туриста, який перебуває поза межами України, та його проживання до такого 

повернення) стане обов'язковою умовою туроператорської діяльності і 

забезпечується туроператорами на основі договору доручення або агентського 

договору із страховиками. 

Також планується запровадження такого виду фінансового забезпечення 

туроператора, як страхування. Передбачається запровадження державної 

електронної інформаційної системи з інформацією про усіх суб'єктів 

туристичної діяльності (Єдиний туристичний реєстр). 
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В Україні на сьогоднішній день досі існує проблема правової 

невизначеності в організації надання послуг з медичного страхування туристів. 

Існуючі правові акти в основному загалі прийняті 20 і більше років тому і не 

повністю відповідають сучасному розвитку як страхового так і туристичного 

бізнесу. 

Безпека туристів, їх благополуччя в місцях туристського призначення не 

можна розглядати у відриві від інших суспільних чи національних інтересів 

приймаючої країни і навколишнього середовища в цілому. При розробці і 

проведенні в життя норм безпеки для сфери туризму та захисту туристів інтереси 

тих, хто відвідує і приймає, повинні бути взаємно гармонізовані. Забезпечення 

якості послуг та безпеки в туризмі відбувається на  різних рівнях, що включають 

у себе: туристські підприємства; туристські центри; місцеві влади; національні 

органи з питань туризму, міждержавні організації та міждержавні органи. Кожен 

з цих рівнів має вносити свій внесок у туризм.  

У нашій країні безпеку і якість туристичних послуг тільки прагнуть довести 

до світових стандартів, незважаючи на те, що в сфері туризму діє значна кількість 

нормативно-правових актів. За останні роки були внесені зміни, які раніше діяли 

в законодавстві даної сфери. Але, враховуючи складнощі, які було розглянуто, їх 

постійну динаміку, варто зробити висновки про необхідність подальшого 

вдосконалення правового регулювання в області туризму і його безпеки. Саме 

скоординована спільна робота з організації безпеки туризму на рівнях: держава 

- регіональні органи влади і управління – туристичний сектор (туроператори, 

турагенції, всі учасники туристичного бізнесу) – турист, зможе сприяти 

організації заходів безпеки на системному, дієвому рівні. 
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РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА У М. ВІННИЦЯ 

У статті розглянуто, шляхи вдосконалення якості послуг ресторанного 

господарства та його вплив на якість наданих послуг того чи іншого закладу 

ресторанного підприємства; подані шляхи підвищення якості; зокрема 

визначено, чому саме гостинність виступає як  "секретний елемент" 

обслуговування. 
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Актуальність. У сучасній ринковій економіці якість продукції виступає 

основою конкурентоспроможності підприємства. Надання високоякісних послуг 

є важливим фактором, що сприяє успіху ресторану. Якість надання послуг 

повинна спрямовуватися на задоволення потреб споживачів. Страви та напої 

мають задовольнити навіть найвибагливішого гостя, а персонал повинен, бути 

швидким, компетентним та ввічливим. Перевагою якісно наданих послуг та 

професійного обслуговування є те, що клієнти повернуться і порадять ресторан 

загал усім. 

Аналіз останніх досліджень. Проблеми управління закладами ресторанного 

господарства розглядають вітчизняні вчені В.І. Карсекін, О.І. Кочерга,                

Н.О. П’ятницька, В.М. Селютін, С.С. Ткачова, Л.М. Яцун та ін. Варто відзначити 

праці, які висвітлюють ресторанну діяльність за кордоном, оскільки вони 

важливі для формування погляду на сутність завдань у ресторанній справі 

України.[1] 

Мета статті у вивченні загальних методів оцінки якості послуг у закладах 

ресторанного господарства, дослідити тенденції розвитку послуг ресторанного 

господарства в сучасних умовах (на матеріалах реторану «Liguria Trattoria»). 

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасних системах керування 

підприємствами все більш помітну роль відіграє управління якістю виробництва 

та обслуговування. Пояснюється це, по-перше, тим, що якість, поряд з ціною, 

гарантіями, термінами постачання і сервісом є найбільш вагомим складовим 

конкурентоспроможності продукції. По-друге, якість продукції повинна 

гарантувати її безпеку й екологічну чистоту і забезпечувати можливість її 

обов'язкової сертифікації, що контролюється державними наглядовими 

органами. 

Відповідно до визначення Міжнародної організації зі стандартизації (ІSО), 

якість – це сукупність властивостей і характеристик продукту, які надають йому 

здатність задовольняти обумовлені або передбачувані потреби. Існує також 
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визначення якості продукції, наведене в Держстандарті 15467-79 [5], згідно з 

яким «якість продукції – сукупність властивостей продукції, що обумовлюють її 

придатність задовольняти певні потреби відповідно до її призначення». [2] 

Тому можна зазначити,  що для визначення якості необхідно здійснити такі 

кроки: 

- встановити потреби; 

- визначити реальні характеристики продукції; 

- порівняти ці характеристики з потрібними [2]. 

Якісне обслуговування в ресторані – це суть послуг ресторану й умова його 

успішності. Асортимент, смакові якості страв, ціни, дизайн, імідж, місце 

розміщення важливі, але вони ніколи не компенсують в очах споживача 

неуважного й недбалого ставленням з боку персоналу. Ресторан, що зумів надати 

споживачам відмінний сервіс, одержує найсильнішу конкурентну перевагу [2]. 

Ресторани є візитною карткою гостинності міста, певною формою 

проведення дозвілля і спілкування, ознакою престижу і фінансового достатку. 

 Кожен ресторан відрізняється від інших власним стилем: національний, 

епохи лицарських турнірів і замків, сільський, мисливський, річковий, елітний, 

царський тощо. Серед атрибутів інтер'єру можна побачити картини, фонтани, 

каміни, акваріуми, композиції з декоративних квітів, ігрові автомати тощо. Але 

основне, що складає імідж - це смачні страви та широкий асортимент, кулінарна 

майстерність, професійний рівень обслуговування гостей, інфраструктура 

сервісу, гостинний прийом [3]. 

Загальна характеристика ресторанного сектору м. Вінниця.  

В усіх економічно розвинутих країнах світу вагомим джерелом дохідної 

частини бюджету є доходи від індустрії гостинності, зокрема ресторанної сфери. 

Ресторанне господарство у сучасному світі – це не тільки вид економічної 

діяльності, це – комплексна сфера послуг, адже має забезпечити: належну 

організацію харчування на високому рівні, організацію спілкування, відпочинку, 

більш повне задоволення соціально-культурних потреб відвідувачів [3]. 
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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. Орієнтовно у м. Вінниця 

нараховується  понад 400 закладів готельно-ресторанної діяльності, з них з 

українською 38 закладів; європейською кухнею 68 закладів; італійською 17 

закладів; авторською – 6 закладів, та багато інших [5]. 

Одним із найпопулярніших закладів з італійською кухнею у м. Вінниця є 

ресторан «Liguria Trattoria». 

Ресторан «Liguria Trattoria» – ресторан з традиційною італійською кухнею, 

розташований у м.Вінниця за адресою вул, Порика,16. Історія ресторану сягає 

ще 1995 року, саме тоді у Вінниці з’явилась перша піцерія «Беатріче». Згодом в 

2014 році власники закладу зробили ребрединг, змінили формат та назву на 

«Песто-кафе». Літом 2019 року, ресторан відкрив свої двері для гостей уже з 

іншим форматом та назвою «Liguria Trattoria» (сімейний ресторан з душевними 

традиціями, смачною їжею, дружною та професійною командою) [5]. 

Кожного дня заклад працює над своєю репутацією, щосезону змінюється 

меню, підвищується кваліфікація персоналу(проводяться тренінги,майстер 

класи, курси та марафони). Ресторан також має сторінку на платформі 

«Instagram» на якій щоденно публікуються (пости) публікації про життя закладу, 

новинки меню, акція дня тощо. Закдад працює як «takeaway» так і налагоджена 

система доставки, тож вінничани з будь-якого куточка міста можуть 

посмакувати стравами закладу. Щодо ітер’єру та екстер’єру закладу 

спостерігається сучасна класика - один з найпоширеніших стилів інтер'єру, 

також присутні елементи провансу. До кожного свята зали, коридори тематично 

прикрашають різними елементами декору. Це також стосується і сервірування 

столів, для цього також використовують різні тематичні прикраси, особливий 

посуд. На вулиці при ресторані є красива локація (фотозона) для усіх бажаючих 

зробити фото, що зі зміною пори року змінюється на тематичну. Значно 

прикрашають інтер’єр закладу наявність живих рослин, це і різні вазони та живі 

квіти, що постійно змінюються в залежності від пори року(окрім зимового 

періоду) [5]. 
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Аналізуючи діяльність закладу, можна дійти висновку що, для сучасних 

закладів ресторанного господарства важливим є забезпечення належного рівня 

сервісу послуг під час обслуговування споживачів, оскільки сьогодні така 

проблема є актуальною для багатьох сервісних організацій. Це пов'язано з тим, 

що у галузі відбуваються значні зміни: розвиваються сучасні форми 

обслуговування, стають популярними європейські стандарти й технології, 

зростають вимоги до рівня сервісу обслуговування споживачів у закладах 

ресторанного господарства. Вдосконаленню процесу надання послуг 

ресторанного господарства споживачам в закладах ресторанного господарства 

може допомогти система стандартів обслуговування, що включає в себе : 

стандартизацію роботи персоналу; навчання кадрів; контроль; система мотивації 

повинна використовувати інструменти матеріальної та нематеріальної 

зацікавленості співробітників і погоджувати ефективність його роботи з 

винагородою; якість виконання стандартів обслуговування. Також важливу роль 

відіграє в удосконаленні організації обслуговування споживачів в ресторанах це 

гостинність. Адже гостинність "секретний елемент" обслуговування. 

Гостинність полягає в тому, щоб визначити особливі побажання  гостей, а потім 

зробити так, щоб обслуговування та запропоновані їм послуги перевершили 

очікування . Гостинність більшою мірою передбачає такі тенденції як : знайти 

спільну мову з гостями, проявивши свої найкращі навики у спілкуванні; 

передбачати потреби гостей і вчасно їх задовольняти; демонструвати своє 

позитивне ставлення до гостей;проявляти увагу та турботу про їхнє здоров'я та 

зручне перебування [4]. З кожним роком важливість гостинності все зростає, 

варто виділити такі тренди гостинності :  

1) швидкість;  

2) якість; 

3) чистота;  

4) сучасність; 

 5) любов (чи  люблять люди свою роботу, свій заклад, своє місто та ін.);  

6) зворотній зв'язок. 
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Досліджуючи ринок ресторанних послуг можна підвести підсумки, що дана 

галузь досить динамічна і потребує постійної уваги та вдосконалення для 

задоволення запитів споживача та надто мінливого сьогодення. Враховуючи 

вищевикладене, можна стверджувати, те що ресторанна індустрія стрімко 

розвивається, і для цього ресторанам потрібно не стояти на місці, а 

впроваджувати сучасні форми та тренди для вдосконалення своєї діяльності на 

просторах ресторанного бізнесу. Це стосується як меню, надання послуг, 

інтер’єру та екстер’єру закладу, зовнішнього вигляду персоналу, яка панує 

атмосфера та найголовніше гостинності. 
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ЯКОСТІ МАКАРОННИХ ВИРОБІВ  

У статті висвітлено особливості підбору сировини для виробництва 

макаронних виробів та її якості, досліджено основні показники і властивості 

пшеничного борошна та їх вплив на якість готових макаронних виробів, 

проаналізовано методики органолептичних досліджень та дефекти макаронних 

виробів. 

Ключові слова: макаронні вироби, сировина, показники, якість, пшеничне 

борошно, дефекти. 

Макаронні вироби є досить популярним продуктом серед населення.  Згідно 

сучасних уявлень науки про харчування,  макаронні вироби мають велике 

значення у харчуванні людей. Основною сировиною для виробництва 

макаронних виробів є борошно і вода. Крім того, використовують збагачувачі і 

смакові продукти.  

Основну масу макаронних виробів становлять вуглеводи, насамперед, 

крохмаль і декстрини. Додавання до макаронних виробів з борошна вищого 

сорту яєчних і молочних продуктів підвищує їх біологічну цінність, збільшує 

кількість повноцінних білків. Яєчні і молочні продукти покращують смакові 

властивості і зовнішній вигляд виробів.  

 Проте, якість макаронних виробів далеко не завжди є високою, що 

зумовлюється різними факторами. Актуальність проблеми зумовлена тим, що 

зараз для виготовлення макаронних виробів на підприємствах галузі 

використовується пшеничне борошно, яке не забезпечує високої якості 

продукції. Відсутність макаронного борошна є наслідком недостатнього 

виробництва твердих пшениць та високої ціни на них. Введення в дію нового 

стандарту на хлібопекарське борошно, яким затверджені занижені вимоги до 
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показників його якості, ще більше позначається на ситуації. Тому проблеми 

якості сировини для макаронних виробів є актуальними та потребують 

дослідження. 

Метою статті є дослідження особливостей сировини, її підбору та якості, 

аналіз основних показників і властивостей пшеничного борошна та їх вплив на 

якість макаронних виробів, методики органолептичних досліджень та дефекти 

макаронних виробів. 

Проблеми якості сировини для виробництва макаронних виробів 

досліджувалися рядом вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як Дробот В.І., 

Медведєв Г.П., Ковальчук К.Л., Бабушкін М.А., Задорожний І.М., Лук’янов В.В. 

Останній науковець зробив вагомий внесок у вирішення даної проблеми, 

провівши дослідження якості борошна спеціального помелу із м’якої і твердої 

пшениці, впливу його на якість готових макаронних виробів. 

Якість макаронних виробів обумовлена сировиною, формується у процесі 

виробництва і може змінюватися в залежності від умов і терміну зберігання. 

Головною сировиною для виробництва макаронних виробів є макаронне 

борошно - крупка (вищий сорт) і напівкрупка (перший сорт), яке виробляють із 

твердих і м’яких скловидних пшениць з високим вмістом клейковини хорошої 

якості. В деяких випадках допускається також використання хлібопекарського 

борошна [1]. Борошно, яке призначене для виробництва макаронних виробів, 

характеризується специфічністю. Воно повинно утворювати тісто, яке володіє 

хорошими фізико-хімічними властивостями: в’язке, щільне, добре чинить опір 

розриву і в цей же час легко піддається зміні форми під дією навантаження, не 

стискується і не злипається у процесі розділу і сушки. Відомо, що із макаронного 

борошна твердої пшениці (крупки і напівкрупки) вироби мають більш високі 

споживні властивості  ніж із борошна м’якої пшениці [8].  

Макаронне борошно із пшениці дурум характеризується високим вмістом 

білків (17-19%) і клейковини (35-40%), більш багата каротиноїдами, має низьку 

активність ліпоксегінази, володіє зниженою водопоглинальною здатністю. 

Макаронні вироби із такої сировини достатньо міцні, скловидні на зламі, 
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приємного жовтого кольору. Вони дають невеликі (7%) збитки сухих речовин у 

період варки і чудово зберігають форму. При використанні борошна м’якої 

пшениці, навіть високоскловидної з кількістю клейковини 30-32%. Значно 

понижується міцність виробів і зменшується об’ємний привар [2].  

Застосування хлібопекарського борошна ускладнює виробництво, 

спричиняючи обриви при пересуванні і дає вироби з сіруватим відтінком. З 

іншими показниками макаронні вироби із борошна м’якої пшениці близькі між 

собою: вони менш скловидні у зламі, при варінні гублять більш сухі речовини, а 

зварені вироби сильно злипаються, що є суттєвим дефектом [6]. 

Використання різних технологічних заходів (підвищення тиску пресування, 

вакуумування, застосування спеціальних матриць) дозволяє покращити 

зовнішній вигляд виробів, підвищити їх міцність, але кулінарні достоїнства 

макаронних виробів із борошна м’якої все ж нижчі, ніж із борошна твердої 

пшениці. Порівняльна характеристика показників макаронного борошна із 

різних сортів пшениці представлена у таблиці 1. 

Таблиця 1 – Якість борошна спеціального помелу із м’якої і твердої 

пшениці 

Макаронне 
борошно 

Середній 
розмір 
часточок, 
мм 

Масова частка в % на сухі речовини Вихід сухої 
клейковини, 
% 

Золи Клітко- 
вини 

Білка Водорозчинних 
речовин 

Крупка із 
твердої 
пшениці 

300 0.7 0.20 16 4 32 

Напівкрупка 100 1.10 0.45 16.5 6 34 

Крупка із 
м`якої 
пшениці 

200 0.55 0.15 14 2 30 

Напівкрупка 75 0.75 0.27 15 3 32 

 

Макаронне борошно, на відміну від хлібопекарського, повинно мати інший 

гранулеметричний склад, бути більш однорідним за розміром, що забезпечує 

рівномірне поглинання води і утворювання тіста, яке має більш високу 

стабільність після гідратації [7]. 
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Наведені дані свідчать, що із твердої пшениці одержують крупку з більшим 

розміром часточок, яка має підвищену зольність (що характерно для ендосперму 

пшениці дурум), утримує вдвічі більше водорозчинних речовин і на 33-67% 

клітковини. Вироби макаронні повинні відповідати вимогам стандарту і їх треба 

виготовляти за рецептурами та технологічними інструкціями, затвердженими за 

установленим порядком, з дотриманням санітарних правил для підприємств 

макаронної промисловості, чинних в Україні. Якість макаронних виробів 

оцінюють за органолептичними та фізико-хімічними показниками згідно зі 

стандартом [2].  

Органолептичні показники макаронних виробів – це їх колір, поверхня, 

форма, смак, запах, стан виробів після варіння. 

Колір макаронних виробів залежить від якості борошна і додаткової 

сировини та має бути однотонним: кремовим – для 1-го класу із борошна з 

твердої пшениці, білим із сіруватим відінком – для 2-го класу із борошна з 

твердої пшениці, білим із сіруватим відтінком – для 2-го класу із м’якої пшениці. 

Поверхня має бути гладкою у виробів 1-го класу, допускається невеличка 

шорсткість у виробах 2-го класу. Вироби повинні мати правильну форму 

(допускаються невелики згини, викривлення). Поверхня має бути без помітних 

крапок і краплин, без білих смуг та плям. Поверхня на зламі у пресованих виробів 

– скловидна [8].  

Смак і запах визначають до і після варіння. Макаронні вироби повинні мати 

властивий їм смак і запах, не мати гіркого, кислого чи стороннього присмаку, 

плісняви. Стан виробів після варіння. Макаронні вироби мають бути м’якими, 

еластичними, не втрачати форми, не злипатися, не утворювати грудок. Варильна 

вода – ледь каламутна. Найкращі варильні властивості притаманні макаронним 

виробам із твердих сортів пшениць, середні – виробам із скловидних м’яких 

пшениць [6]. 

Оцінюючи якість макаронних виробів, враховують фізико-

хімічні показники: вміст лому, крихті деформованих виробів, вологість, 

кислотність, міцність, уміст метало магнітних домішок, наявність шкідників 

хлібних запасів [6].  
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Макаронним ломом називають макарони, які не відповідають нормам 

міцності для певної групи, певного класу і діаметра. Крихтами називають уламки 

макаронів до 5 см завдовжки, пер – до 3 см, ріжків "Любительські" – до 3 см 

(інших видів – до 1,5 см), вермішелі, локшини - до 1,5 см, уламки фігурних 

виробів, ріжків і пер незалежно від розміру. До деформованих відносять 

трубчасті вироби, які втратили форму або мають поздовжній розрив, зім'яті кінці 

або значні викривлення (у макаронів і пер); локшину і фігурні вироби, які зім'яті 

або мають невластиву для певного виду форму. Масова частка лому у фасованих 

макаронних виробах може становити від 4% (група А, 1-й кл.) до 17,5% (група 

В, 1-й і 2-й кл.) У виробах на вагу масова частка лому може бути в 1,5-2 рази 

вищою. Вміст деформованих виробів у фасованій продукції коливається від 1,5% 

(макарони групи А, 1-й кл.) до 8% (макарони, ріжки, пера, локшина і фігурні 

групи В, 2-й кл.) [2]. 

У продукції на вагу деформованих виробів допускається у 1,5-2 рази більше. 

В макаронних виробах допускається від 2 до 15% крихт. Із пониженням групи і 

класу виробів зростає норма. Ця норма більша у макаронних виробах на вагу. 

Кислотність не повинна перевищувати для всіх видів макаронних виробів 4град., 

а для виробів з томатопродуктами – 10 град. Вологість макаронних виробів не 

повинна перевищувати 13% (для виробів дитячого харчування – 12%), а 

кислотність – 4°, (для виробів із додатками томатопродуктів – 10°). Міцність 

макаронних виробів коливається від 100 до 300 ге і залежить від діаметра, групи 

і класу виробів.  

У макаронних виробах допускається незначна кількість металомагнітних 

домішок – до 3 мг на 1 кг. Кількість металодомішок допускається до 3мг на 1 кг. 

Розмір часточок металодомішок не повинен перевищувати 0,3 мм. Наявність 

шкідників хлібних запасів у макаронних виробах не допускається. Макаронні 

вироби приймають партіями [2] 

Партія макаронних виробів у торговельній мережі – це будь-яка кількість 

макаронних виробів однієї групи, класу, типу і виду, дати виготовлення, 

оформлена одним документом про якість встановленої форми. Для внутрішньо 
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міських перевезень замість документа про якість допускається ставити на то-

варно-транспортній накладній штамп ВТК про відповідність партії виробів 

вимогам нормативно-технічної документації. Для того, щоб визначити якість 

макаронних виробів, відповідність упаковки і маркування вимогам НТД із різних 

місць контрольної партії відбирають вибірку обсягом 1,5% пакувальної одиниці, 

але не менше від трьох. Стан упаковки і маркування макаронних виробів 

визначають зовнішнім оглядом пакувальних одиниць вибірки. За умови 

незадовільних результатах оцінки за одним з органолептичних або фізико-

хімічних показників якості продукції проводять повторне визначення на 

подвійній кількості пакувальних одиниць у заново відібраній вибірці від тієї 

самої партії. Результати оцінки або повторного визначення поширюють на всю 

партію [8]. 

Для контролю за органолептичними і фізико-хімічними показниками 

макаронних виробів від кожної пакувальної одиниці вибірки відбирають не 

менше 1 кг виробів на вагу або по одній пачці – фасованих. Сукупність 

макаронних виробів, відібраних із пакувальних одиниць вибірки, становить 

об'єднану пробу. В об'єднаній пробі визначають уміст металодомішок, наявність 

шкідників, вміст лому, крихт, деформованих виробів. З об'єднаної проби 

відбирають середню пробу. Для цього вироби розрівнюють шаром 2-4 см і з 

чотирьох різних місць відбирають наважку масою не менше 500 г. У наважці 

визначають: вміст крихт, деформованих виробів у локшині, ріжках, перах і 

фігурних виробах; уміст крихт у вермішелі; вміст у довгій локшині і вермішелі 

виробів завдовжки до 20 см [7].  

У торговельній мережі, з метою контролю за якістю макаронних виробів, 

організація, яка здійснює контроль, відбирає від об'єднаної проби три середні 

проби. Проби окремо упаковують у паперові пакети або картонні пачки і 

старанно загортають у пергамент або целофан, обв'язують шпагатом, 

запломбовують або опечатують. Кожну середню пробу повинен супроводжувати 

акт відбирання проби. Дві проби скеровують у лабораторію організації, яка 

здійснює контроль,а третю в лабораторію підприємства-виробника продукції. У 
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лабораторії організації, яка здійснює контроль, аналізують одну середню пробу, 

а другу зберігають на випадок виникнення розбіжності в оцінці якості між 

лабораторіями цієї організації і підприємства. Ця розбіжність не повинна 

перевищувати допустиму. При перевищенні допустимої розбіжності кінцевим є 

результат визначення лабораторії організації, яка здійснює контроль [2].  

Для визначення запаху макаронних виробів із середньої проби відбирають 

близько 20 г виробів, розмелюють їх у лабораторному млинку до повного 

проходження розмелених частинок крізь сито з діаметром отворів 1 мм. 

Розмелені макаронні вироби висипають на чистий папір, зігрівають їх диханням 

і досліджують на запах. Для посилення запаху мливо переносять у склянку, 

заливають водою, температура якої становить (60±5) °С. Після 1-2-хвилинного 

витримування воду зливають і визначають запах виробів [5].  

Смак визначають розжовуванням макаронних виробів масою близько 1 г, 

яку відбирають із середньої проби. Іноді для цієї мети беруть дві наважки. Для 

визначення стану виробів після варіння зі середньої проби відбирають 50-100 г 

макаронних виробів, вмішують їх у десятикратну за масою кількість і варять до 

готовності при слабкому кипінні. Після варіння макаронні вироби переносять на 

сито, дають воді стекти [4].  

Зовнішнім оглядом встановлюють відповідність виробів вимогам 

нормативно-технічних документів. Визначення міцності макаронів проводять на 

приладі Строганова. Із середньої проби відбирають 10 макаронних трубок, 

макарони підвісного висушування вкорочують до 30 см. У пази стійок, 

прикріплених до площадки циферблатної ваги, вміщують макаронну трубку. 

Повертанням руків'я гвинта плавно опускають наконечник до моменту ламання 

трубки. Навантаження, під дією якого трубка зламалася, визначають за 

показником стрілки на циферблаті ваги у момент ламання. Міцність макаронів 

визначають як середнє арифметичне результатів десяти визначень на-

вантаження, під дією якого макаронна трубка зламалася. Визначення лому, 

крихт і деформованих виробів у макаронах довгих, локшині та вермішелі. Для 

визначення цього показника зважують об'єднану пробу макаронів після 
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відбирання від неї середньої проби, а для довгих локшини і вермішелі – 

додаткову наважку близько 500 г зважують із похибкою, не більшою від 0,5 г. Із 

наважки відбирають окремо лом, крихти і деформовані вироби, зважують їх 

окремо з похибкою, не більшою від 1,0 г. Уміст цих фракцій визначають у 

процентах від маси проби [4].  

Для визначення деформованих виробів і крихт у короткорізаних виробах і 

перах із наважки масою близько 500 г короткорізаних виробів або пер (зважують 

із похибкою, не більшою від 5,0 г) відбирають окремо деформовані вироби і 

крихти, зважують їх окремо з похибкою, не більшою від 1,0 г. Вміст цих фракцій 

визначають у процентах від маси наважки. 

Забезпечення споживачів макаронними виробами високої якості є важливим 

завданням закладів харчування. Основною сировиною для виробництва 

макаронних виробів є борошно і вода.  Крім того, використовують збагачувачі і 

смакові продукти. Тому дослідження їх якості є надзвичайно важливою 

проблемою.  

Розглянувши різні аспекти якості сировини та власне макаронних виробів, 

можна зробити висновок, біологічна і харчова цінність їх значно підвищується 

при збагаченні їх різними добавками (яйця і яєчні продукти, молоко і молочні 

продукти та ін. Різноманітна форма макаронних виробів дозволяє комбінувати їх 

з іншими продуктами і тим самим значно розширювати асортимент та 

поліпшувати якість.  
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 ВИКОРИСТАННЯ ДОБАВОК ДЛЯ БОРОШНЯНИХ ВИРОБІВ 

ПІДВИЩЕНОЇ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ  

У статті дано визначення поняттю харчові добавки, їх використання при 

виготовленні борошняних виробів. Дана робота допомагає освідомити 

алгоритм використання харчових добавок. 

Ключові слова: харчові добавки, підвищення харчової цінності борошняних 

виробів. 

Використання харчових добавок актуальне з погляду підвищення 

конкурентоспроможності продукції. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Останнім часом дослідження 

багатьох учених спрямовані на вдосконалення асортименту й технології  

борошняних кондитерських виробів за рахунок ефективного використання 

функціональних добавок  

Мета статті: довести до уваги споживачі що харчові добавки істотно 

поліпшують зовнішній вигляд, смак, аромат, консистенцію виробів, 

забезпечують випуск продукції із заданим комплексом поліфункціональних 

властивостей, підвищеною стійкістю підчас зберігання. 
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Харчові добавки в широкому розумінні цього терміна люди 

використовують упродовж століть, а в деяких випадках навіть тисячоліть.  

Здебільшого під харчовими добавками розуміють  групу речовин природного чи 

штучного походження, які використовують для вдосконалення технології, 

отримання продуктів спеціалізованого призначення, з характерними 

органолептичними показниками, відповідними властивостями. 

Закон України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої 

сировин» встановлює, що харчовою добавкою є природна чи синтетична 

речовина, яка спеціально вводиться у харчовий продукт для надання йому 

бажаних властивостей. 

Вони можуть проявляти індивідуальні ознаки або використовуватися в 

поєднанні зі складовими компонентами рецептури. 

До харчових добавок (Food additives), за Кодексом Аліментаріус, належать 

«...будь-які речовини, які не використовуються як їжа в нормальних умовах і не 

застосовуються як типові інгредієнти їжі, незалежно від їхньої харчової цінності, 

спеціально додані для технологічних цілей, у тому числі для поліпшення 

органолептичних властивостей, під час виробництва, оброблення, пакування, 

транспортування або зберігання харчових продуктів...». 

Чинними Санітарними правилами і нормами щодо застосування харчових 

добавок, затвердженими Міністерством охорони здоров'я України від 23.07.1996 

№ 222, передбачено, що виробництво,  застосування та реалізація харчових 

добавок на території держави мають здійснюватися з дозволу МОЗ України. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 4.01.1999 № 12 затверджено перелік 

харчових добавок, дозволених для використання в харчових продуктах. 

Водночас багато добавок, заборонених в Україні, можуть використовуватися в 

інших країнах, і це потрібно враховувати під час надходження імпортних 

товарів. Законодавчими актами забороняється  ввезення та реалізація харчових 

продуктів, які не відповідають вимогам щодо використання речовин, не 

дозволених як харчові добавки. 
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Кожен натуральний продукт  харчування містить певні харчові речовини 

(нутрієнти: білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінеральні речовини тощо), 

притаманні тільки йому. Для  забезпечення організму необхідними для нього 

нутрієнтами треба поєднувати різноманітні продукти. Окрім того, в сучасних 

умовах підвищеного психоемоційного навантаження, впливу несприятливих 

чинників умов виробництва та погіршення екологічного стану навколишнього 

середовища в організмі людини накопичуються різні шкідливі речовини, тому 

потреба людини в мікронутрієнтах, як у важливому захисному чиннику, істотно 

зростає. Найбільша кількість радіонуклідних речовин потрапляє до організму 

людини  з харчовими продуктами  та накопичується в кістках, печінці, м'язах, 

щитовидній  залозі. Це суттєво впливає на стан здоров'я людини. Використання 

в їжу харчових добавок  це швидкий та ефективний спосіб збагачення її 

поживними речовинами, ліквідації дефіциту мікронутрієнтів і виведення  з 

організму шкідливих речовин. 

Термін "харчові добавки" не має єдиного тлумачення.   

Використання харчових добавок актуальне з погляду підвищення 

конкурентоспроможності продукції. Воно має на меті істотно поліпшити 

зовнішній вигляд, смак, аромат, консистенцію виробів, забезпечити випуск 

продукції із заданим комплексом поліфункціональних властивостей, 

підвищеною стійкістю підчас зберігання. 

Дуже важливо, щоб внесені добавки не змінювали споживних властивостей 

харчових продуктів. Винятком є частина продуктів спеціального і дієтичного 

призначення. Особливу увагу звертають на те, щоб виключити застосування 

відповідних добавок для маскування ознак неякісної сировини, технологічних 

дефектів і псування або зниження цінності сировини і готового продукту. 

Забороняється використовувати харчові добавки в тих випадках, коли 

відповідний ефект може бути досягнутий технологічними методами або коли 

вони технічно й екологічно недоцільні. 

Уведення нових харчових добавок має бути обґрунтованим. Воно може бути 

виправданим за відсутності інших можливостей зберегти природні властивості й 
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відповідну харчову цінність виробництва продукції. Харчові добавки можуть 

додаватися для поліпшення органолептичних властивостей без змін суті 

харчових продуктів, збільшення терміну зберігання та стабільності продукту. 

Водночас не допустимим є введення в оману споживачів, підвищення ризику 

шкідливого впливу продукту на здоров'я. 

У сучасному світі, серед цілої низки зовнішніх факторів що негативно 

впливають на організм людини: погіршення екологічних умов, малорухомий 

спосіб життя, неправильне харчування, все частіше виникають захворювання 

пов’язані з нестачею в організмі корисних речовин. Зважаючи на цей фактор, у 

всьому світі набирає обертів тенденція з розробки продуктів функціонального 

призначення. Пріоритетом кожної держави, яка має за мету піклування про 

здоров’я власного народу повинне бути створення принципово нових 

технологій, глибокої комплексної переробки сільськогосподарської сировини у 

продукти високої якості, які мають оздоровчий вплив на організм людини, 

забезпечують профілактику аліментарно-залежних станів і захворювань, 

сприяють усуненню дефіциту вітамінів, мікро- і макроелементів, інших 

ессенціальних речовин. Цим вимогам відповідають оздоровчі продукти – 

функціональні товари і функціональні інгредієнти, біологічно активні добавки 

до їжі та інші групи. За допомогою харчової комбінаторики можна послабити 

негативні наслідки зовнішнього середовища завдяки проектуванню і 

конструюванню харчових продуктів не лише безпечних для людини, але й таких, 

що захищають його генетичні структури від негативного впливу. Згідно із 

сучасними науковими досягненнями нутріціології, формула харчування людини 

третього тисячоліття передбачає використання в раціоні функціональних 

харчових продуктів. Саме результати численних досліджень за останні роки 

доводять, що дієтичні харчові добавки багаті на білки, полісахариди (альгінати, 

пектини),  вітаміни (токоферол, цианкобаламін, тіамін, рибофлавін, 

никотинамід, аскорбінова кислота), макро- і мікроелементи (кальцій, фосфор, 

сірка, йод, селен, залізо, мідь, кобальт), позитивно впливають на обмін речовин 

в організмі,  зменшують нагромадження радіонуклідів стронцію та цезію, солей 
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важких металів (свинцю,  ртуті,  кадмію), нормалізують стан травної, 

кровотворної, імунної й ендокринної систем . Аналіз хімічного складу та 

харчової цінності борошняних кондитерських виробів свідчить, що переважна 

більшість з них не відповідає вимогам нутріціології.   Незбалансованість складу 

борошняних кондитерських виробів пов'язана з високим вмістом жирів, 

вуглеводів та відносно низьким – білків, харчових волокон, ненасичених жирних 

кислот, вітамінів. Однією з причин такого дисбалансу є виробництво харчовою 

промисловістю продуктів, які не забезпечують відповідність рекомендованим 

нормам раціонального харчування за показниками харчової та біологічної 

цінності.  

Останнім часом дослідження багатьох учених спрямовані на вдосконалення 

асортименту й технології  борошняних кондитерських виробів за рахунок 

ефективного використання функціональних добавок таких основних груп, як 

харчові волокна, вітаміни, мінеральні речовини, ліпіди, які вміщують 

поліненасичені жирні кислоти, антиоксиданти, олігоцукри, молочнокислі 

бактерії. Крім того, одним із напрямів підвищення харчової цінності та 

створення борошняних кондитерських виробів заданих складів і властивостей є 

використання різних видів нетрадиційної сировини.  Під час створення 

борошняних кондитерських виробів функціонального призначення  основна  

увага приділяється збільшенню вмісту в них функціональних інгредієнтів 

(харчових волокон, білків, вітамінів, антиоксидантів) і зниженню енергетичної 

цінності. 

Вивченню проблем застосування нетрадиційної сировини рослинного 

походження були присвячені роботи професорів: А.М.Дорохович, В.І. Дробот, 

І.В. Сирохмана , Л.І. Карнаушенко, Г.М. Лисюк, М.І. Пересічний та ін.. Аналіз 

наукових розробок, досвід вітчизняних і зарубіжних підприємств свідчить про 

те, що різна нетрадиційна сировина використовується переважно для 

виробництва, пряників, вафель, крекерів і печива. В роботах Дудкіна М.С. 

пропонується для підвищення вмісту білка, мінеральних речовин та вітамінів у 

кондитерських виробах використовувати зародки пшениці. Розроблена 

технологія виробництва здобного печива, пряників, вафель з обсмаженими 



196 

зародковими пластівцями. Для підвищення харчової цінності борошняних 

виробів (печиво, кекси, пряники) використовують паростки насіння злакових 

культур (ячменю, вівса, пшениці), борошно ячмінного солоду, солодові 

екстракти. В працях Спірічева В.Г. запропоновано використовувати обліпиховий 

шрот та інші нетрадиційні види сировини в якості білково-вітамінної добавки. 

Також в роботах Іоргачової К.Т., перспективним вважається створення 

борошняних кондитерських виробів, що містять амарант та продукти його 

переробки.  Борошно з волого-термічно обробленого насіння амаранту надає 

пряникам приємний смак і аромат, печиву затяжному – рівномірну пористість та 

здатність до намокання. Недостатньо вивчено багатофакторний вплив різних 

добавок на формування харчової, біологічної, лікувально-профілактичної 

цінності та збереженості пісочного печива.  

Рецептура кондитерських виробів піддається регулюванню, що дає змогу на 

її основі створювати продукти харчування, які відповідають новим вимогам 

науки про харчування. Тому подальші наукові дослідження будуть направлені на 

вивчення та наукове обґрунтування необхідності створення  функціональних 

продуктів на базі пісочного печива за допомогою математичного моделювання з 

подальшим удосконаленням технології виробництва для отримання 

високоякісної конкурентоспроможної продукції.  У продукті містяться як 

замінні, так і незамінні життєво важливі амінокислоти, у разі дефіциті яких у їжі 

порушується нормальний розвиток і функціонування організму, знижується його 

стійкість до багатьох захворювань. Так, необхідна для утворення гемоглобіну 

амінокислота ізолейцин регулює рівень цукру в крові. А дві інші – метіонін та 

цистеїн, сприяють утворенню інсуліну . Використовується у разі різних інвазій 

гельмінтів (глистів) і найпростіших;  для профілактики аденом, онкологічних 

захворювань та туберкульозу; у разі мастопатії, аденоми, фіброми, кістозів; 

запальних та імунозапальних захворювань опорно-рухового апарату: подагри, 

артритів (у тому числі ревматичного походження), артрозів, остеохондрозу; 

запальних захворювань статевої сфери (простатитів, аднекситів, сальпінгітів); 

захворювань нирок і сечовивідних шляхів (пієлонефритів, циститів, уретритів).  

Сучасні принципи створення високоякісних харчових продуктів засновані 

на виборі та обґрунтуванні визначених видів сировини в таких співвідношеннях, 
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які б забезпечували досягнення прогнозуючої якості готової продукції, наявність 

гарних органолептичних показників та визначених споживчих і функціональних 

властивостей. Очевидним є те, що під час конструювання таких продуктів 

необхідно прагнути до максимальної збалансованості харчових компонентів за 

хімічним складом. 

Сегмент ринку борошняних кондитерських виробів залишається одним з 

найбільш динамічних в кондитерській галузі за останні роки. Стабільність 

споживання борошняних кондитерських виробів населенням України дозволяє 

вважати їх із хлібобулочними виробами, як продукцію першої необхідності . 

Останнім часом у закладах ресторанного господарства при готелях улюбленою 

стравою у споживачів на сніданок стають борошняні кондитерські вироби, 

зокрема кекси. Борошняні кондитерські вироби мають високу калорійність і 

засвоюваність, приємний смак, привабливий зовнішній вигляд та, найчастіше, 

тривалий термін зберігання. До складу рецептури борошняних кондитерських 

виробів входить борошно пшеничне вищого сорту, яке містить неповноцінний за 

амінокислотним складом білок, мало клітковини, мінеральних речовин і 

вітамінів. Тому, для підвищення харчової цінності виробів, надання їм 

оздоровчих властивостей необхідно збагачувати продукцію даного виду 

незамінними нутрієнтами. В цьому напрямку перспективними вважається 

сировина рослинного походження. 

Одним із найбільш перспективних шляхів вирішення даної проблеми є 

використання сировини, що містить велику та необхідну кількість незамінних 

жирних кислот – насіння «Чіа». Виходячи з цього, перед нами постало завдання 

розробити рецептуру нового борошняного кондитерського виробу підвищеної 

біологічної цінності.  

На кафедрі готельно-ресторанної справи НУХТ розроблено нову рецептуру 

борошняних кондитерських виробів підвищеної біологічної цінності. Для 

отримання готової продукції високої якості, з гарантованим вмістом 

досліджуваних нутрієнтів рекомендовано використовувати насіння «Чіа». 

Насіння «Чіа» – це низькокалорійні зерна іспанської шавлії. «Чіа», має довгий 
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термін зберігання і досить приємний горіховий смак. Зазвичай воно буває білого, 

сірого, коричневого та чорного кольору зі своєрідним рельєфним малюнком. 

Незалежно від того, якого кольору насіння «Чіа», воно має однакові властивості.  

Хімічний склад насіння було вивчено за вмістом у ньому білка, жиру, вуглеводів, 

мінеральних речовин та вітамінів. 

Впровадження новітніх технологій в області харчування людей дає змогу 

розширити раціон харчування, який збагачений важливими нутрієнтами та 

наблизити його до збалансованого. В технології борошняних кондитерських 

виробів перспективним є використання природних сировинних ресурсів та 

харчових добавок. 
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УДК 663.916.11 

Скаковець С.М.  

 Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕБІОТИКІВ У 

ВИГОТОВЛЕННІ ПОМАДНИХ ЦУКЕРОК 

Розглянуто актуальні питання використання пребіотиків для нормалізації 

мікрофлори кишківника. Здійснено огляд найпопулярніших природних продуктів, 

що можуть використовуватись як джерело пребіотиків у помадних цукерках. 

Ключові слова: пребіотики, помадні цукерки, харчова цінність, якість, 

технологія. 

Останнім часом все більше людей стає прихильниками здорового 

харчування, адже це є одним із факторів, що сприяє омолодженню та 

оздоровленню людини. Харчуючись правильно, ми забезпечуємо сталість 

внутрішнього середовища організму людини, діяльність різних органів і систем. 

Проте, велика частина добавок що входять до складу харчових продуктів, 

поліпшує тільки органолептичні характеристики продукції, але не сприяє 

підвищенню її харчової цінності. Помадні цукерки не є виключенням. 

Технологічний процес їх виготовлення та рецептури потребують удосконалення 

для підвищення харчової цінності, надання функціональних властивостей. У 
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зв’язку з цим, все більша увага приділяється науковим дослідженням та 

розробленню способів переробки рослинної сировини з підвищеним вмістом 

біологічноактивних речовин. Перспективною сировиною є продукти з 

пребіотиковими властивостями. 

Сучасний кондитерський ринок України є одним з найбільших секторів 

харчової промисловості, характеризується стабільністю та стрімким зростанням, 

а також показує низький рівень вразливості до негативних спадів в економіці 

країни та світу в цілому. Сьогодні український кондитерський ринок майже 

нічим не відрізняється від європейського, оскільки вітчизняні виробники 

пропонують різноманітний асортимент кондитерської продукції своїм 

споживачам.  

Мета роботи – обґрунтування розробки нової рецептури солодощів з 

використанням пребіотиків зі зниженою калорійністю, лікувально-

профілактичного та функціонального призначення.  

Над дослідженням проблеми технологічних особливостей виробництва 

помадних цукерок  працювали ряд зарубіжних і вітчизняних вчених, зокрема 

Ващенко В.В. Оболкіна В.І.,  Сирохман І.В., Орлова В.Я., Пономарьов П.Х.  

Напрямки досліджень стосувалися технологічних особливостей виготовлення 

помадних цукерок, їх рецептурного складу та розширення асортименту. 

Відомо, що кондитерські вироби характеризується в основному 

підвищеною калорійністю. Як наслідок, це підвищує ризик різноманітних 

захворювань, таких як: цукровий діабет, хвороби серцево-судинної системи, 

передчасне старіння шкіри тощо [1]. Тому, доцільним є розроблення солодощів 

нової рецептури з використанням пребіотиків, зі зниженою калорійністю, 

лікувально-профілактичного та функціонального призначення.  

Відомо, що останнім часом у більшості населення спостерігаються 

дисбіотичні зміни [7]. При дисбактеріозі спостерігаються зміни кількості та 

складу мікрофлори у кишківнику, починають превалювати патогенні 

мікроорганізми, так як порушена мікрофлора вже не здатна ефективно  

протидіяти заселенню кишечнику патогенними мікроорганізмами та вірусами, а 

гнилісні та патогенні бактерії самі продукують токсичні зміни.  
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Тому відновлення нормальної мікрофлори кишківника шляхом додавання 

пребіотиків до кондитерських помадних цукерок, наприклад, лактулози, яка 

стимулює ріст і розвиток мікрофлори кишківника – біфідо- і лактобактерій, які, 

активно розвиваючись, продукують органічні кислоти та пригнічують ріст і 

розмноження патогенних мікроорганізмів за рахунок зменшення кишкового рН 

є актуальним [6]. Одним із найважливіших якісних показників, які забезпечують 

користь від продуктів є їх безпечність. За даними ВООЗ, кількість збудників, що 

викликають захворювання харчового походження, зростає. Найбільшу небезпеку 

несуть в собі патогенні мікроби, тобто ті, які при потраплянні в організм здатні 

розмножуватися в ньому та викликати захворювання. Після вживання зараженої 

мікроорганізмами їжі мікроби починають активно розмножуватися в організмі 

людини, що й викликає захворювання. Зазначимо, що хвороби, спричинені 

вживанням забруднених продуктів, насамперед несуть небезпеку дитячому 

населенню, людям похилого віку, вагітним жінкам та людям з хронічними 

захворюваннями. Крім цього, такі захворювання тягнуть за собою цілу низку 

економічних витрат як на індивідуальному, так і на державному рівні [6]. Таким 

чином, проведення мікробіологічного аналізу як одного із етапів контролю під 

час виробництва продукту нової рецептури є невід’ємною складовою будь-якого 

виробничого процесу. 

Цуке́рка, рідше цукерок — кондитерський виріб, виготовлений переважно 

із цукру та шоколаду і є одним із основних і найпопулярніших кондитерських 

виробів. [8] 

Слово «цукерка» походить від слова цукор, що є зазвичай основним 

складником цього кондитерського виробу. 

У світі прототипи цукерок як солодощів існували ще здавна. Але 

справжньою батьківщиною цукерок вважають середньовічний Єгипет. 

Найпершими цукерками були цілі горішки, вкриті солодкою глазур'ю. Про 

зацукрований мигдаль згадується як про вишукані ласощі у збірнику казок 

«Тисяча і одна ніч». Ще одним видом солодощів були зацукровані фрукти або 

квіти. 
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Згодом горіхи і фрукти почали перемелювати з цукром й ліпити з отриманої 

маси різноманітні фігурки. На свята в Каїрі влаштовували пишні паради, під час 

яких несли великі таці зі скульптурами й композиціями, збудованими з цукерок 

та інших солодощів. 

В Україні здавна існував звичай приносити дітям гостинець з ярмарків. Це 

було переважно печиво, рідше медові, або цукрові шматочки. Пекарі, або люди, 

що виготовляли такі ласощі вважаються прототипом сучасних кондитерів. 

Цукерки належать до цукристих кондитерських виробів, у їх склад входить 

від 40 до 70 % цукру. Відрізняються від карамелі м'якшою консистенцією і 

підвищеною поживною цінністю. Розрізняють глазуровані цукерки, які вкриті 

шаром шоколаду, помади, карамелі та ін., та неглазуровані. В залежності від 

маси з якої зроблена начинка, цукерки поділяють на помадні, фруктові, молочні, 

горіхові, лікерні, марципанові тощо. 

Помадні цукерки одержують з помадної маси і складають близько 50% в 

загальному виробленні цукеркових виробів. Помадна цукеркова маса – 

дрібнокристалічна пластична маса, одержувана збиттям увареного сиропу з 

цукру і патоки (або молочного) з додаванням смакових і ароматичних речовин. 

Розрізняють помаду цукрову (з цукру, патоки і води), молочну або вершкову 

(з цукру, патоки, молока і вершкового масла) і крем-брюле. Помаду крем-брюле 

готують з молочного сиропу, підданого тривалому нагріванню для отримання 

більш темного забарвлення і специфічних смаку і аромату.[8] 

Термін «пребіотики» вперше ввів R.Gibson та встановив їх використання у 

якості речовин, які не гідролізуються та не абсорбуються у тонкому кишківнику 

людини. Вони є природними полімерами, селективним субстратом бактерій 

Lactobacillus spp.та Bifidobacterium spp. для стимуляції їхнього зростання або 

метаболічної активності, внаслідок чого поліпшується склад мікрофлори 

товстого відділу кишківника [6].  

До пребіотичних сполук відносяться моноцукриди, олігоцукриди, 

поліцукриди, харчові волокна, пептиди, білкові речовини, органічні кислоти, 

вітаміни-антиоксиданти тощо, які додатково змінюють баланс кишківної 
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мікрофлори у бік більш сприятливого для організму людини її складу; індукують 

позитивні ефекти не тільки на рівні шлунково-кишкового тракту, але й організму 

в цілому, забезпечуючи системну оздоровчу дію. Їх виділяють з різних видів 

харчової природньої сировини (соєвих бобів, плодів артишоку, висівок, 

клітинних стінок рослин тощо) екстрагуванням або біотехнологічним шляхом із 

застосуванням карбогідраз [6].  

Вченими доведено, що для досягнення оптимального пребіотичного ефекту 

необхідно застосовувати не окремі преобіотичні сполуки, а їх комплекси, які 

складаються не менше ніж з трьох речовин різної довжини молекулярного 

ланцюга . Це пояснюється їх дією на окрему частину шлунково-кишкового 

тракту. Поєднання пребіотичних сполук різної довжини молекулярного ланцюга 

дозволяє створити збалансовані пребіотичні комплекси з акцентованими 

ефектами щодо певних органів й систем (для серця, імунної системи, печінки 

тощо).  

Тому кондитерська промисловість потребує пошуку нових природних 

джерел, які б одночасно містили пребіотичні сполуки різної довжини 

молекулярного ланцюга, що дозволяло б застосовувати їх у якості пребіотичного 

комплексу. Враховуючи потреби сьогодення, доцільним вважається 

застосування солодових екстрактів як пребіотичних комплексів у виробництві 

помадних цукерок.  

Пребіотики визначають як незасвоювані інгредієнти продуктів харчування, 

що селективно стимулюють ріст та активність одного або кількох видів бактерій 

у товстому кишечнику. Такі властивості мають різноманітні харчові вуглеводи, 

крохмаль, харчові волокна та незасвоювані олігоцукри – всі вони є субстратами 

для бактерій, які є пробіотиками. Під час маркування продуктів харчування ці 

незасвоювані вуглеводи класифікують як харчові волокна. Пробіотики 

(лактобактерії або біфідобактерії) і пребіотики – харчові волокна, особливо 

фруктозани інулінового типу, що входять до їхнього складу, належать до 

функціональних продуктів, корисність яких можна рекламувати. Пребіотичні 

порошки містять велику кількість харчових волокон, наприклад, буряковий 

жмих на 95% складається з харчових волокон. 
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Розглянемо основні продукти, що містять пребіотики для виробництва 

фірмових помадних цукерок. 

Солодові екстракти (malt extracts) виробляються із солоду зернових культур 

(ячмінь, овес, жито, кукурудзи тощо). В процесі їх виробництва активні 

ферменти солоду розщеплюють та роблять розчинними крохмаль, білкові 

речовини, вуглеводи, клітковину та інші високомолекулярні речовини [4]. Тому 

їх харчова цінність у значній мірі обумовлена високим вмістом 

легкозасвоюваних цукрів та низькомолекулярних продуктів гідролізу крохмалю 

(мальтози, сахарози, глюкози, фруктози, ксилози, декстринів). Відомо, що 

бактерії Lactobacillus spp. та Bifidobacterium spp. одержують енергію для 

подальшої своєї життєздатності у процесі бродіння. Спектр цукрів, які 

зброджують ці бактерії досить широкий: усі штами цих бактерії утилізують 

фруктозу; більшість з них – сахарозу, мальтозу, лактозу й рафінозу. Їх високий 

вміст й обумовлює пребіотичні властивості солодових екстрактів, а сукупність 

пребіотичних сполук з різною довжиною молекулярного ланцюгу дозволяє 

виділити їх як окремий пребіотичний комплекс.  

Належне місце серед солодових екстрактів посідають ячмінно-солодовий та 

вівсяно-солодовий, що вирізняються за вмістом сірковмісних незамінних 

амінокислот (метіоніну і цистіну), які лімітовані у молоці; макро- і 

мікроелементів (калію, кальцію, магнію, заліза, міді та цинку) та рослинних 

ферментів. 

Одним із недоліків помадних цукерок є швидке їх «черствіння» в процесі 

зберігання. Одне із перспективних направлень поліпшення та зберігання якості 

виробів протягом всього строку зберігання – введення до їх складу солодового 

екстракту. Солодовий екстракт – натуральний продукт, який виготовляється із 

водної витяжки зрілого осолодженого ячменю, пшениці без додавання штучних 

інгредієнтів та консервантів. Солодові екстракти мають підвищену стабільність, 

містять велику кількість цукрів, які не кристалізуються, незамінні амінокислоти, 

мальтодекстрини, які володіють вологоутримаючою здатністю. Крім того, 

завдяки екстрактам вироби збагачуються нутрієнтами: магнієм, фосфором, 
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залізом, калієм, міддю, залізом, вітамінами групи В. Нормалізує роботу 

шлунково-кишкового тракту, відновлює процеси травлення, сприяє 

профілактиці дисбактеріозу, діє як пребіотик, нормалізує обмінні процеси. 

У процесі складної технологічної обробки зерно жита піддають 

ферментативному гідролізу, в результаті чого усі корисні речовини 

перетворюються на більш прості та легше засвоювані сполуки. Завдяки цьому 

значно підвищується біологічна активність зерен жита та їх поживна цінність у 

раціоні харчування людини. 

Жимолость – чудова плодова рослина, невибаглива, зимостійка з красивим 

листям і смачними ягодами. У природі існує близько двохсот її видів, які 

використовуються і як декоративні, і як плодові рослини. Жимолость їстівна або 

Бружмель (лат. Lonicera edulis) – це гарний півтораметровий кущ, який 

обдаровує нас найбільш ранніми ягодами в саду. Ягоди і смачні, і дуже корисні. 

У ранніх сортів дозрівання плодів настає навесні, вже до кінця травня, коли ми 

особливо потребуємо свіжих ягід і вітамінів. Вважається, що саме завдяки 

цілющим властивостям рослина отримала свою назву. «Життя» і «молодість» – 

життєва молодість. За іншою версією – від білоруського «жімолоць», тобто 

рослина з особливо міцної деревиною.  

У жимолості їстівної не тільки красиві кущі, але дуже смачні і цілющі ягоди. 

Корисні властивості цієї ягоди – широко відомі. Вони містять моносахариди, 

широкий комплекс вітамінів і органічних кислот. Їх їдять свіжими, печуть 

пироги, варять варення і компоти, можна заморожувати і сушить на зиму. 

Ягоди корисні для профілактики і лікування хвороби судин і серця, для 

поліпшення зору, сприяють зниженню тиску, мають в'яжучу дією. Навіть 

діабетики можуть ласувати ними, завдяки відсутності в них сахарози. 

Цикорій – це цінна технічна, кормова, овочева й особливо лікарська 

рослина. У дикій природі це багаторічник, а в культурі він має дворічний цикл 

розвитку і розмножується насінням.  

Нині продукти переробки цикорію широко використовують у харчовій, 

кондитерській, спиртовій і, зокрема, в медичній промисловості. Найціннішою 
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речовиною цикорію є полісахарид інулін, застосування якого в медицині 

практично безмежне. В харчовій промисловості цикорій використовують 

здебільшого для отримання спирту.  

Інулін також застосовується в медицині як пребіотик, стимулюючий 

життєдіяльність мікрофлори кишківника і зміцнює імунну систему. 

Кульбаба має лікувальні властивості і приносить користь не лише своїм 

зовнішнім виглядом. Ця цілюща рослина здатна позбавити людину багатьох 

недуг. Причому, використовуються практично всі її частини: і квіти, і листя, і 

стебла, і навіть коріння. Також кульбабу застосовують в кулінарії у вареннях, 

салатах, борщах, вітамінних асорті. 

Вже давно кульбаба стала популярною в народній медицині. Її листя і 

коріння застосовують для підняття апетиту, як пребіотик, як сечогінний і 

відхаркувальний засіб. 

Лікарська кульбаба допомагає при захворюваннях печінки, нирок, 

утворенні каменів у нирках і жовчному міхурі, гастриті зі зниженою 

кислотністю, при інтоксикаціях і отруєннях, захворюваннях суглобів, 

стимулюванні роботи серцево-судинної системи тощо. 

Завдяки цінним речовинам, що містяться в цій рослині, кульбаба з успіхом 

застосовується для лікування атеросклерозу, цукрового діабету і як додатковий 

засіб при лікуванні анемії, недокрів'ї. 

Слива має величезні лікувальні властивості. Слива дезінфікує кишківник, 

посилює перистальтику, поліпшує травлення, завдяки чому зменшується 

небезпека атеросклерозу, ревматизму, подагри. 

Солодкі, соковиті і ніжні груші мають особливість – характерну зернисту 

м'якоть. Це натуральне джерело харчових волокон. Серед інших цінних 

компонентів вітаміни групи В, особливо фолієва кислота (В9), фенольні сполуки, 

дубильні речовини (таніни). Ці корисні речовини містяться переважно в шкірці 

плода. 

Сполуки калію мають сечогінні властивості та сприяють виведенню солей. 

Фолієва кислота відіграє важливу роль в процесах кровотворення, фенольні 
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сполуки зміцнюють капіляри, мають протизапальну дію. Фрукт з низьким 

вмістом цукру – глікемічний індекс 34; щодня можна їсти не більше 1-2 штук; 

містить багато пектину, дубильних речовин, стимулює травлення; в шкірці 

містить антиоксиданти, клітковину. Краще їсти неочищеною; містить фолієву 

кислоту, залізо, цинк, калій.  

Для того, щоб покращити асортимент помадних цукерок, доцільно 

розробляти продукти з оздоровчими властивостями. Важливим чинником також 

є внесення збагачувачів в оптимальних кількостях, які не будуть ускладнювати 

структуроутворення та процес формування, мати позитивні органолептичні 

властивості. Виходячи з технологій отримання помадних цукерок, вмісту цінних 

БАР обраної нетрадиційної сировини, притаманних тій чи іншій сировині, 

функціональні збагачувачі додавали у різних формах (сироп, підварка, порошок) 

на різних стадіях технологічного процесу, з метою максимального підвищення 

харчової цінності готового виробу. При розробленні рецептури та технології 

помадних цукерок було проаналізовано, на якій стадії найкраще вносити обрані 

збагачувачі, щоб вони не погіршували реологічні властивості помадних мас та 

фізико-хімічні показники готових продуктів [5]. 

Отже, пріоритетним напрямком для кондитерської галузі є створення 

нового асортименту цукристих кондитерських виробів, зокрема помадних, 

збагачених поліфункціональними комплексами: біофлаваноїдами, вітамінами, 

макро- та мікронутрієнтами, харчовими волокнами. Сучасні тенденції здорового 

харчування вимагають створення кондитерських виробів зі зниженою 

калорійністю, з вмістом пребіотиків,  підвищеним вмістом БАР, що потребує 

пошуку нових сировинних інгредієнтів при створенні технологій нового 

асортименту цукерок з підвищеною харчовою цінністю.  

Враховуючи вищезазначене, перспективним є проведення досліджень 

технологічного процесу помадних цукерок з використанням пребіотиків з метою 

підвищення їх харчової цінності.  

Список використаних джерел: 

1. Ващенко В.В. Товарознавча оцінка нових видів кондитерських виробів 

підвищеної харчової цінності. Сучасні проблеми товарознавства: збірник 

наукових праць Київ, 2003. С.55-59 



208 

2. Оболкіна В.І. Наукове обґрунтування та розроблення раціональних 

технологій комбінованих кондитерських виробів, які формуються методом ко-

екструзії : автореф. дис. 36.86 О-21 Київ. 2006.  40 с.   

3. Орлова Н.Я. Теоретичні основи товарознавства продовольчих товарів: 

навч. посіб. Київ: КДТЕУ. 1999. 107 с. 

4. Орлова Н.Я., Пономарьов П.Х. Товарознавство продовольчих товарів: 

підручник. Київ: КНТЕУ 

5. Перцевий Ф.В., Камсуліна Н.В., Колесникова М.Б. та ін. Технологія 

продукції харчових виробництв: навч. посібник. Харків: ХДУХТ. 2006. 

6. Пребіотики. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B 

(дата звернення: 9.01.2021) 

7. Розвиток кондитерської галузі в Україні. URL: http://www.aitico.com/ 

index.php?option=com_content&view=article&id= 146%3A2013-03-05-13-

4321&catid=43%3Anews&Itemid=163&lang (дата звернення: 9.01.2021) 

8. Цукерки. URL: https://studfile.net/preview/5437116/page:16/ (дата 

звернення: 8.01.2021) 

 

УДК 339. 138 : 338. 46 

Смелянський Б.Ю. 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОРГАНІЗАЦІЯ КЛІНІНГОВИХ РОБІТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

Викладено авторське бачення щодо організації клінінгових послуг на 

підприємствах готельного господарства. Досліджено клінінгові операції в 

готельному господарстві. Запропоновано новітні клінінгові технології в 

готельному господарстві. 

Ключові слова: готельне господарство, клінінг, прибирання, професійне 

прибирання, послуги 



209 

Будь-яка нова галузь економіки спочатку розвивається виключно по законах 

вільного ринку, і лише потім, в процесі її становлення поступово з'являються 

питання, які підлягають обов'язковому регулюванню. Саме цей процес і 

відбувається зараз у сфері клінінгу. Добре відомо, що клінінг  це поняття 

достатньо нове і широкому кругу споживачів ще мало відоме. У розвинених 

країнах клінінг в даний час є динамічною галуззю, що розвивається, не 

дивлячись на свою більш ніж вікову історію існування. 

Самі англійці які першими перетворили звичайне прибирання в професійну 

сферу діяльності, вкладають в це слово визначення прибирання будь-якої 

складності з використанням певного устаткування. 

Англомовне слово «клінінг» означає процес прибирання. А професійний 

клінінг – це прибирання найвищого рівня, яке виконують спеціально навчені 

працівники. Згодом, ця сфера діяльності набула популярності в країнах Європи 

та Америки. А сьогодні, мільйони домовласників по всьому світу регулярно 

звертаються по допомогу в клінінгові компанії. 

В Україні поки що сфера клінінгу тільки розвивається, в тому числі на 

підприємствах готельного господарства, і тому потребує вивчення. 

Вивченню організаційних проблем розвитку підприємств готельного 

господарства в Україні присвячені праці Боратинського О., Головко О., 

Демічковського А., Кампова Н., Коркуна О., Кулик О., Махлинець С., Піхур О., 

Симочко Г., Холявка В. та ін. В їх роботах досліджуються структурні 

трансформації системи готельного господарства, однак, недостатньо 

відображені сучасні тенденції розвитку клінінгу.  

Дослідити особливості організації клінінгових робіт в готельному 

підприємстві. 

Готель – це підприємство, яке працює в неперервному режимі 

обслуговування, а отже, до нього ставляться високі санітарно-гігієнічні вимоги. 

До якої б категорії не належав готель, він постійно має бути чистим, як і прилегла 

до нього територія. Це потребує величезної повсякденної праці персоналу 

готелів із прибирання території, двору, житлових і адміністративно-
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господарських приміщень. Тому важливо знати, як краще організовувати і 

проводити роботи з упорядкування і прибирання, забезпечення чистоти в 

готельному господарстві. 

Клінінг – характеризується, як професійне прибирання приміщень за 

найвищими європейськими стандартами спеціально навченими фахівцями на 

спеціальному обладнанні, надання клієнту сервісу найвищого рівня з 

максимальним професіоналізмом.  

Що ж криється під поняттям "професійне прибирання"? Далеко не кожна 

людина знає, що при чищенні будь-якого покриття існують свої технології, 

спеціалізоване обладнання, миючі засоби, ефект від яких не може зрівнятися зі 

звичайним прибиранням побутовим пилососом або простою ганчіркою для 

підлоги. Бурхливий розвиток будівельної індустрії призвів до створення великої 

кількості нових сучасних оздоблювальних матеріалів, які потребують 

спеціального догляду. А бурхлива навала транспортних засобів призвело до 

утворення в наших містах великої кількості специфічних забруднень що роблять 

негативний вплив, як на навколишнє середовище, так і на сучасні покриття, 

особливо, що містять у своєму складі полімерні матеріали.  

Непрофесійні прибиральники просто не знають, як правильно доглядати за 

різного роду матеріалами. Відповідно, у наш час актуальність послуг у сфері 

клінінгу зросла багаторазово. Мудрі і далекоглядні керівники організацій і 

компаній кожне завдання доручають професіоналам, тому що лише тоді можна 

бути впевненим у якості виконаних робіт.  

Враховуючи різні матеріали дизайну підлоги або стелі, персонал з клінінгу 

підбирає відповідні миючі та чистячі засоби для усунення бруду без 

пошкодження матеріалів декору приміщень. Важливо, що всі використовувані 

засоби миття та чищення гіпоалергенні та мають належну сертифікацію. 

Сьогодні сфера діяльності клінінгових послуг набирає значних обертів. 

Якісна, професійна допомога з наведення порядку в приміщеннях потрібна 

повсюдно.  



211 

Головним фактором для підтримки іміджу будь-якої компанії, в тому числі 

і підприємств готельного господарства, є не тільки професіоналізм штату 

працівників, а й зовнішній вигляд будівлі та його приміщень. Деякі власники 

підприємств наймають звичайних прибиральників, але це помилкове ставлення 

до порядку та чистоти своєї будівлі.  

Наймаючи команду професійних прибиральників, директор підприємства 

підвищує статус своєї компанії та вирішує одразу декілька проблем. 

Професійне прибирання – це ефективний метод боротьби з багатьма 

хвороботворними бактеріями та шкідливими речовинами. Іншими словами, 

клінінг – це турбота про людське здоров’я у найкращому прояві. 

Жахливо, але пил який міститься в м’яких меблях, під час вдихання 

щонайменше може викликати алергічну реакцію, а в більшості випадків це 

прямий шлях до захворювання дихальної системи. А застарілий бруд на 

поверхнях загрожує виникненню дерматологічних захворювань. 

Для проведення швидкого і високоякісного прибирання з дотриманням всіх 

санітарно-епідеміологічних норм у готелі повинні бути: 

висококваліфікований професійно підготовлений персонал; 

повноцінний інвентар, сучасні прибиральні матеріали; 

сучасні види прибиральних машин і механізмів. 

Важливим є правильний розподіл часу, витраченого на прибиральні роботи. 

Необхідно, щоб прибирання проводилося швидко і без зайвих витрат часу і 

зусиль із боку обслуговуючого персоналу. 

При виконанні прибиральних робіт є декілька важливих принципів: 

- персонал на поверхах повинен „якомога менше попадатися на очі” гостеві; 

- прибиральний інвентар і прибиральні інструменти не повинні залишатися 

в місцях загального користування; 

- покоївки, прибиральниці не повинні відволікатися на особисті справи 

підчас виконання прибиральних робіт. 

Для здійснення прибиральних робіт у приміщеннях житлових груп на 

підприємствах функціонують служби експлуатації номерного фонду. 
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Найважливішою функцією цього підрозділу є підтримка необхідного рівня 

комфорту і санітарно-гігієнічного стану готельних номерів, а також приміщень 

загального користування (холів, фойє, переходів, коридорів). 

Під час генерального прибирання покоївки протирають від пилу стіни, 

прочищають вентиляційні решітки, пилососом чистять драпіровки, матраци, 

перини, протирають скло вікон і дверей. 

Проводять додаткові роботи: миття або чищення килимів, килимових 

доріжок. Пил зі стін видаляють пилососом (круглою щіткою з довгим ворсом). 

Температура в житлових і громадських приміщеннях готельного 

підприємства має бути не нижчою 18,5° С.  

Для контролю прибиральних робіт у номерному фонді менеджери поверхів 

проводять перевірки готових номерів і використовують спеціальні контрольні 

картки, які зберігаються впродовж тижня. Менеджери зобов'язані 

проінструктувати покоївку перед початком прибиральних робіт, для цього на 

підприємствах готельного господарства розробляють внутрішні стандарти та 

інструкції. 

Особливістю приміщень загального користування є великий потік 

відвідувачів. Основне прибирання місць загального користування відбувається 

рано-вранці, пізно ввечері або вночі. Впродовж дня приміщення загального 

користування прибирають в міру забруднення. 

Обсяг прибиральних робіт приміщень загального користування містить: 

миття підлоги мийними засобами; механізоване прибирання підлоги; натирання 

металевих деталей обладнання спеціальними засобами; миття дверей, підніжних 

щіток, решіток, підвіконня, дзеркал, скла; видалення сміття зі сміттєвих кошиків 

та урн; видалення сміття і миття попільничок; видалення пилу й обробка столів 

і стійок. 

Не рідше 1 разу на 10 днів миють батареї, протирають естампи, літографії, 

картини, світильники на стелі та стінах. 

Кожного місяця необхідно протирати поверхню стін, змінювати штори, 

протирати карнизи. 
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Прибирання інших приміщень проводиться в основному вранці, а 

підприємств ресторанного господарства – в дві зміни з 7.00 до 8.00 та перед 

закриттям. Генеральне прибирання у ресторані здійснюють раз - на тиждень, у 

понеділок. Воно являє собою більш ретельне прибирання та ремонт елементів 

інтер'єру. 

Для дотримання вимог щодо своєчасної заміни білизни в номерному фонді 

підприємства готельного господарства можуть мати у своєму складі Пральню, де 

здійснюється прання, дрібний ремонт і прасування білизни. У разі, якщо пральні 

немає, готельне підприємство користується послугами пральних підприємств і 

хімчистки. 

Білизняне господарство номерного фонду функціонує в кожному 

підприємстві готельного господарства незалежно від категорії готелю, наявності 

спеціального персоналу, оснащеності приміщень устаткуванням та інвентарем 

для чистої та брудної білизни (білизнопровід і білизнопідйомник, 

вантажопасажирські ліфти, візки для перевезення білизни). 

В Україні кількість білизни визначається з урахуванням вимог ДСТУ 4269 : 

2003 «Послуги туристичні. Класифікація готелів», де вказана періодичність 

заміни білизни в готелях різних категорій [2]. 

Чистота в готелі абсолютно необхідна – це один з основних чинників його 

привабливості, а залежить вона в першу чергу від роботи служби прибирання, в 

ідеалі невидимої, але бездоганної. 

Служба прибирання готельного підприємства забезпечує безперебійну 

роботу готелю, вчасно та якісно виконує клінінгові операції, що дають змогу 

підтримувати чистоту і затишок в готелі, саме тому технології прибирання 

необхідно постійно вдосконалювати. 

Таким чином, можна стверджувати, що організація клінінгових робіт в 

готельному господарстві сприятиме підвищенню іміджу підприємства та його 

конкурентоспроможності. Наймаючи команду професійних прибиральників, 

дирекція (або власник) отримує чисту зсередини і зовні будівлю та ввічливе 

ставлення. 
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Впровадження новітніх клінінгових технологій є актуальним в сучасному 

світі для будь-якого готелю, який спроможний конкурувати з іншими 

підприємствами готельного господарства та забезпечувати високий рівень 

обслуговування гостям. 
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА З НАЦІОНАЛЬНОЮ КУХНЕЮ. 

У статті розглянуто стан ресторанного господарства в Україні, 

охарактеризовано основні тенденції розвитку ресторанного бізнесу, 

проаналізовано класифікацію закладів ресторанного господарства. 

Ключові слова: ресторан, ресторанне господарство, ресторанний бізнес, 

тенденції розвитку, ресторанна діяльність, національна кухня. 

Постановка проблеми. На сьогодні сфера ресторанного господарства – це 

сфера надання послуг. Послуга харчування є результатом економічної діяльності 

ресторанного підприємства, спрямована на задоволення найрізноманітніших 

біогенних і культурологічних запитів гостей. Головне завдання в індустрії 

ресторанної діяльності визначається концепцією технології гостинності, 

детермінантом якої є задоволення найвибагливіших потреб споживача. Якщо 

гості не отримують задоволення від відвідання ресторану, то все інше немає 

значення. 
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Зростає добробут людей, рівень їх життя, число потенційних клієнтів 

збільшується, і це веде до зростання потреби в задоволенні запитів людей, які 

відвідують ресторани та інші заклади ресторанного господарства. З’являється 

потреба в належному оформленні страв, в високому і швидкому рівні 

обслуговування, в соціальному визнанні ресторану. 

Метою статті є аналіз сучасного стану та перспектив розвитку закладів 

ресторанного господарства з національною кухнею. 

Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 

 Проаналізувати класифікацію закладів ресторанного господарства. 

 Провести аналіз сучасного розвитку ресторанного господарства в Україні. 

 Вивчити теоретичні аспекти розвитку закладів ресторанного господарства 

з національною кухнею. 

 Провести аналіз закладів ресторанного господарства з  національною 

кухнею.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Ресторанне господарство – вид 

економічної діяльності суб’єктів господарювання щодо виготовлення та 

продажу продукції власного виробництва та купівельних товарів, які призначені 

для споживання на місці, з організацією дозвілля або без нього.  

Слід зазначити і той факт, що незважаючи на кризу в Україні, кількість 

ресторанів в країні неухильно зростає, ресторанний бізнес продовжує 

розвиватися, постійно відкриваються ресторани нового формату, пропонуються 

додаткові послуги. І це не дивно, так як наявність їжі - основна умова життя на 

землі, а смачна і красиво подана їжа – велике задоволення.[1]  

Розвиток ресторанного господарства сприяє збільшенню доходів бюджету, 

створенню нових робочих місць, розвитку інфраструктури і, загалом, розвитку 

третинного сектора економіки. Тому, одним із пріоритетних завдань держави має 

стати розвиток сфери ресторанного господарства. Вирішення проблеми 

ефективного розвитку та економічного зростання підприємств ресторанного 

господарства неможливе без удосконалення системи бухгалтерського обліку з 

урахуванням особливостей діяльності підприємств цієї галузі. 
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У теперішній час на світовому ринку можна прослідкувати існування 

різноманітних концепцій організації ресторанного бізнесу, що створює здорове 

конкурентне середовище, яке сприяє підвищенню рівня якості пропонованої 

продукції та послуг, вивченню і задоволенню смаків споживача і, як результат, 

збільшенню прибутку. Багатий закордонни досвід організації ресторанного 

бізнесу можна інтерпретувати в абсолютно нові підходи даної галузі в Україні[2] 

 Головною особливістю діяльності закладів ресторанного господарства є 

одночасне поєднання процесів виробництва, торгівлі та сфери послуг. 

Безпосередньо така специфіка виду діяльності зумовлює певні особливості в 

системі бухгалтерського обліку, які полягають у поєднанні методики облікового 

відображення діяльності підприємств промисловості та торгівлі. Така ситуація 

зумовлює виникнення значної кількості проблемних питань в процесі 

відображення діяльності підприємств досліджуваної галузі. Тому, при побудові 

методики відображення їх діяльності слід враховувати не тільки загальні 

особливості галузі, але й особливості діяльності різних видів закладів 

ресторанного господарства.   

Одним із проблемних питань в ресторанному господарстві є відсутність 

єдності в термінології. Так, для окреслення характеристик цієї галузі діяльності 

застосовуються різні підходи.  

На сьогодні широко використовується таке поняття як «сфера громадського 

харчування» (Т. Захарчук, І. Комборот , В.В. Новодворська, С.В. Присяжнюк та 

ін.). Разом з тим вчені у своїх працях використовують такі словосполучення, як 

«ресторанний бізнес» (С.В. Козловський , С.В. Семенюк, О.М. Кудирко,                

А. Коваленко), «ресторанна справа» (І.В. Скавронська, Я.М. Сало), «ресторанне 

господарство» (Н.П. Воробйов, В. Горностаєва , Н. Дзюба, В.В. Новодворська, 

Н. Панасенко, С.В. Присяжнюк, І.Я. Романків, Л. Тетянич, Н.В. Смірнова та 

інші).   

Сьогодні, коли Україна намагається увійти до системи світової економіки, в 

умовах ринкових відносин і діяльності приватних підприємств громадського 

харчування, доцільно застосувати загально прийняту у світовій практиці 

термінологію – «ресторанне господарство» або «ресторанний бізнес».  
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В процесі дослідження встановлено, що діяльність у сфері ресторанного 

господарства включає не лише підприємства, метою яких є отримання прибутку, 

але й підприємства, діяльність яких не передбачає досягнення такої мети. У 

зв’язку з цим підприємства першої групи слід віднести до ресторанного бізнесу, 

оскільки їх основною метою діяльності є отримання прибутку. З огляду на 

зазначене, вважаємо, що під ресторанним господарством слід розуміти вид 

економічної діяльності суб’єктів господарської діяльності щодо виготовлення та 

продажу продукції власного виробництва та купівельних товарів, які призначені 

для споживання на місці, з організацією дозвілля або без нього. 

Варто відзначити, що нині ресторатори підходять більш професійно до 

управління своїм бізнесом. Тепер вони проводять стратегічний аналіз ринку, 

маркетингові дослідження, освоюють нові підходи і методики проведення 

рекламної діяльності, при цьому все частіше звертаючись до сторонніх фахівців 

із ресторанного консалтингу [3]. 

Розвиток індустрії етнічних ресторанів нерозривно пов'язаний з туризмом, 

еміграцією і широким висвітленням у культурній та публіцистичної пресі теми 

кухонь народів світу, які привертають увагу своєю самобутністю, 

різноманітністю, прихильністю до натуральних і екологічно чистих продуктів.  

Сучасних людей національна кухня приваблює тим, що їжа, століттями 

вживана народами різних країн, є здоровою, містить велику кількість клітковини, 

мало цукру і штучних компонентів. Етнічні ресторани намагаються максимально 

дотримуватися традицій певного народу: в асортименті страв, назві 

підприємства, інтер'єрі, одязі співробітників, посуді, музиці тощо.  

Етнічні ресторани, які розповсюджені по всьому світі, пропонують 

місцевим жителям та туристам ознайомитись з кулінарною культурою певних 

народів, а представникам національної діаспори – нагадати їх батьківщину. 

Специфіка етнічних ресторанів полягає у наступному:  

- створення меню на підставі максимального дотримування кулінарних 

традицій певного етносу;  
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- поєднання конкретного виду кухні з відповідною обстановкою 

(інтер’єрним та екстер’ерним рішеннями); 

- відображення певних національних традицій у назві ресторану, форматі 

його меню, музично-розважальній програмі, що значно полегшує сприйняття 

ресторану споживачами та є дієвим способом їх залучення;  

- здійснення культурної та просвітницької діяльності, що передбачає 

коротке ознайомлення з національними традиціями (їжа за допомогою паличок 

в японських та китайських ресторанах; музичний супровід в етнічному стилі; 

використання національного посуду, одягу персоналу; наявність в меню 

маловідомих страв, виготовлених за старовинними рецептами; приготування 

окремих страв в присутності клієнтів тощо); 

- залежність популярності етнічного ресторану від існуючого попиту на 

певну національну кухню, що підтримується інтересом до культурної спадщини 

відповідної країни або народу. 

Серед ресторанів національної кухні в Україні перевага надається 

українській – 36,8 %. Проте значна увага приділяється і французькій кухні – 21%; 

італійській, кавказькій, японській по 7,9%; всі інші – 18,5 %. Тематичні 

ресторани є дуже популярними як серед українців, так і туристів [4]. 

У результаті зростання міграційних потоків в Україні прослідковуються 

деякі особливості, які позначилися на розвитку ресторанного бізнесу. Першою 

особливістю такого впливу є залучення іноземних шеф-кухарів, які 

приїжджають працювати в українських ресторанах. Ця тенденція поступово 

набирає обертів, оскільки тільки носії культури своєї країни зможуть 

приготувати національні страви та передати її національний колорит. 

Так, наприклад, уродженець Італії Маттео Біофава успішно працює шеф-

кухарем в італійському ресторані Va Bene Bistro у Києві. Одним із найкращих 

шеф-кухарів японської кухні вважають Такаші Кобаяші, який працює шефом у 

київському ресторані San Tori. У східному ресторані «Кувшин», який також 

знаходиться у Києві, працює шеф-кухарем Трістан, грузин за національністю; 

француз Жан-Луі Дюжер 12 років успішно працює в ресторані «Прованс» у 
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Черкасах; одним із найкращих шеф-кухарів японської кухні вважають 

Фудзивару Йошихіро, який нині працює шеф-кухарем ресторану високої 

японської кухні Yoshi Fujiwara в Черкасах; у кафе грузинської кухні «Стумарі», 

який також знаходиться у Черкасах, працює шеф-кухарем Тимур Гомурашвілі. 

Таким чином, відбувається розширення смаків української аудиторії та її 

знайомство з до цього небаченими особливостями конкретної національної 

культури [5]. 

Висновки. Отже, ресторанний бізнес є одним із найбільш значущих 

складників індустрії гостинності. Одним із головних завдань нині залишається 

аналіз ринку ресторанних послуг та визначення основних тенденцій його 

розвитку, які дають змогу відкрити підприємцям нові можливості для заснування 

бізнесу в найбільш затребуваних та перспективних сегментних нішах, що, 

можливо, зможе призвести до подальшого розвитку ресторанного бізнесу в 

Україні. 

Це означає, що слід і надалі розвивати та підтримувати ресторанний бізнес 

як частину індустрії гостинності, що є обличчям країни, тому цей напрям 

потребує подальших досліджень. Перераховані тенденції зумовлюють появу 

нових видів організації ресторанного господарства, зростання конкуренції між 

ними, поглинання неконкурентоспроможних. 
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Розглянуто особливості управління поведінкою персоналу на підприємствах 

готельно-ресторанного господарства. Проаналізовано поняття організаційної 

культури готельно-ресторанних закладів та процес її формування. Визначено 

фактори управління поведінкою персоналу.  

Ключові слова: готельно-ресторанне господарство; організаційна культура; 

корпоративна культура; управління поведінкою персоналу. 

В сучасних умовах усе більшого розуміння й підтримки набуває думка про 

те, що рівень персоналу організації є вирішальним фактором забезпечення її 

конкурентоспроможності, розвитку та ефективного досягнення поставлених 

цілей. Актуальність дослідження полягає у тому, що управління поведінкою 

персоналу як багатогранний і винятково складний процес має свої специфічні 

властивості й закономірності та повинне набути системного характеру і 

завершеності на основі комплексного вирішення кадрових проблем, 

упровадження нових і удосконалення наявних форм і методів роботи. 

Проблемам теорії і практики управління персоналом присвятили велику 

кількість праць зарубіжні й вітчизняні науковці: О.І. Амоша, Дж. Блек, 

А. Браверман, С.Г. Дзюба, П.В. Журавльов, Дж. М.  Іванцевич, В.М. Колпаков, 

А.А. Лобанов, Ф.Ю. Поклонський, М.Г. Рак, Г.М. Скударь, А.А. Томпсон, 
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С.В. Шекшня, Т.С. Томаля, Т.С. Пічугіна, М.В. Гакова, М.Д. Віноградський та 

ін. Однак, унаслідок складності й багатоаспектності цієї проблеми в сучасних 

умовах існують питання, розроблені недостатньо, в тому числі й управління 

поведінкою персоналу, яке в роботах науковців зводиться до питання вирішення 

можливих конфліктів. 

Метою статті є дослідження особливостей управління поведінкою 

персоналу та формування організаційної культури в закладі готельно-

ресторанного господарства (ГРГ). 

Сучасні науковці визначають сутність управління персоналом як вплив 

управлінців підприємства на процеси забезпечення персоналом ефективності 

його діяльності, а також як засіб сприяння формуванню та розвитку кадрового 

потенціалу. Ефективне управління поведінкою персоналу вимагає формування 

системи оцінювання для вирішення питань, які відіграють істотну роль під час 

реалізації таких функцій, як, зокрема, планування, підбір і відбір, просування, 

ротація персоналу, мотивація і стимулювання та контроль. Це найважливіший 

інструмент підвищення якості роботи, а отже, ефективності функціонування 

організацій [2].  

Результативність підприємств готельно-ресторанного господарства 

залежить від здатності задовольнити потреби клієнтів, тому одним з завдань є 

побудова ефективної системи управління поведінкою персоналу, оскільки він 

безпосередньо контактує з клієнтами, і таким чином значно впливає на 

підсумковий результат діяльності. Від організації управління поведінкою 

персоналу готельно-ресторанних закладів залежить діловий успіх і репутація, а 

також і результат загального враження про культуру гостинності нашої країни.  

Не так давно виникло поняття «корпоративної культури» як складової 

загальної організаційної культури, що охоплює явища життя колективу 

співробітників, а саме їх моральні норми та цінності, форми поведінки, традиції 

та ін. особливості, притаманні даному співтовариству. 

Управління поведінкою персоналу готельно-ресторанного закладу є вкрай 

важливим елементом всієї системи управління підприємством. Це й 
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ефективність діяльності конкретного підприємства та - в кінцевому підсумку - 

розвиток суспільства також. За допомогою персоналу управлінці вирішують 

поставлені завдання, для цього вони використовують працю людей, їх здібності, 

інтелект та особисті мотиви для досягнення поставленої мети як стратегічної, так 

і тактичної.  

Базовими підходами щодо ставлення до персоналу й управління ним є: 

концепція патерналізму («концепція вічної любові» між підприємством та 

працівниками); класична концепція («збалансована» або «раціоналістична», її 

основні постулати: нормування праці, контроль, заробітна плата як ключові 

фактори управління); концепція людських відносин акцентує на значенні 

«неекономічних» компонентів управління («людина–людина», «людина–група» 

– дуже важливі відносини); концепція людських ресурсів («гуманітарно-

соціальний» підхід) [4]. 

На практиці в умовах реального підприємства готельно-ресторанного 

господарства йтиметься лише про певне наближення до тієї або іншої концепції. 

Сучасне управління поведінкою персоналу базується, з одного боку, на 

принципах і методах адміністративного управління, а з іншого, на концепціях 

усебічного розвитку особистості й теорії людських відносин. Питання 

співвідношення – це питання конкретно взятого підприємства. 

В історичному аспекті виникло та існує 4 основні концепції управління 

персоналом, які істотно розрізняються своєю філософією, принципами 

управління, створюваною організаційною структурою. Порівняльний аналіз 

концепцій представлений у таблиці 1. 

Принципи розвитку системи управління поведінкою персоналу закладу 

готельно-ресторанного господарства: 

– концентрація зусиль на виконання основних завдань системи управління 

поведінкою персоналу, уникнення дублювання; 

– поділ праці в системі управління поведінкою персоналу; 

– одночасність виконання окремих управлінських рішень, що підвищує 

оперативність управління; 

– здатність системи управління поведінкою персоналу пристосуватися до 

змін цілей об’єкта управління; 
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– загальна методична основа вдосконалення системи управління на різних її 

рівнях і різними спеціалістами; 

– відсутність перерв у системі управління; 

– упорядкованість і цілеспрямованість необхідної інформації для розробки 

відповідного рішення. 

Для створення ефективного трудового колективу закладу готельно-

ресторанного господарства його керівник має відповідати таким вимогам: 

наявність схильності до керівної роботи; послідовність; уміння правильного 

підбору працівників; проявляти турботу про членів колективу; вміти поставити 

завдання та розподіляти завдання; розподіляти повноваження; організувати 

процеси зворотного впливу; мати здатність до створення сприятливого 

морально-психологічного клімату; підтримувати особистий розвиток 

працівників; раціонально використовувати робочий час; мати високі вимоги до 

працівників.  

Таблиця 1 – Порівняльний аналіз концепцій управління персоналом 

(за матеріалами статті Гакової ) 

Критерії 
порівняння 

Концепція 
використання 
трудових ресурсів 

Концепція 
управління 
персоналом 

Концепція 
управління 
людськими 
ресурсами 

Концепція 
управління 
людиною 

Підхід до 
організації 

Організація – 
злагоджений 
механізм 

Організація – це 
чітка організаційна 
система, де 
узгоджуються цілі 
людини 
й організації 

Організація подібна 
до «мозку» з різними 
підструктурами, які 
об’єднані 
управлінням, 
контролем, 
інформацією  

Організація 
– це 
соціальна, 
культурна 
система 

Підхід до 
працівника 

Людина є 
ресурсом, 
деталлю у 
механізмі, яку 
треба правильно 
підібрати і 
стимулювати 

Людина як 
особистість, яка 
володіє своїми 
потребами 

Людина є не 
поновлюваним 
ресурсом, елементом 
соціальної системи 

Людина – 
самостійний 
суб’єкт, має 
свої 
цінності, 
норми 
поведінки 

Парадигма 
управління 

Економічна.  
Людина – фактор 
виробництва 

Організаційно - 
адміністративна. 
Людини – ресурс 
організації 

Організаційно-
соціальна. Людина – 
елемент соціальної 
організації 

Гуманістичн
а. Людина – 
головний 
суб’єкт 
організації 
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Становлення колективу приводить до зародження та розвитку 

корпоративної культури. Корпоративна культура управління персоналом – це 

сукупність правил, звичаїв та практики у галузі управління персоналом, яка не 

має нормативного закріплення у законах і базується на загальному культурному 

рівні суспільства, нормах моралі, ділової практики тощо [1, с. 62]. 

Корпоративна культура як в цілому, так і закладу ГРГ зокрема, 

розглядається на трьох рівнях: перший - поверхневий (зовнішні прояви – манера 

поведінки, мова, правила, фірмові знаки, одяг, інтер’єр приміщення); другий - 

смисловий (рівень культури, що формує цінності); третій – глибинний (де 

цінності сприймаються автоматично на підсвідомості і вважаються істинними, 

незмінними, не потребують удосконалення). 

Найнеобхіднішою умовою успішної реалізації корпоративної стратегії є 

підбір працівників, що володіють певними якісними характеристиками 

важливими для даного підприємства. Зародження та розвиток корпоративної 

культури стає можливим тільки у становленні колективу як групи однодумців. 

Поведінка персоналу є результатом складного поєднання різних впливів. 

Одні впливи усвідомлюються, а інші ні; деякі раціональні, а деякі ірраціональні; 

одні узгоджуються з цілями, а інші ні. Оскільки практично завжди навчання є 

невід’ємною частиною роботи, менеджери (управлінці) зацікавлені у власному 

умінні навчати персонал поводити себе найбільш вигідним для підприємства 

чином. Керуючи навчанням персоналу покроково, управлінець формує їх 

поведінку. Формування поведінки – систематичне підкріплення кожного 

успішного кроку, який просуває індивіда до бажаного. 

Щоб забезпечити раціональне використання персоналу потрібно зважити на 

ряд факторів які впливають на управління їх поведінкою. Загалом всі фактори 

поділяють на дві великі групи: зовнішні та внутрішні, що діють у середовищі та 

впливають прямо або опосередковано на людей. 

Отже, до пріоритетних факторів зовнішнього середовища, які 

безпосередньо впливають на управління поведінкою персоналу підприємства 

ГРГ, належать: політичний клімат, економічний стан, інтеграційно-

глобалізаційні процеси, демографічні тренди, технологічно-інноваційний 

розвиток, локальні умови ринку праці. 
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Фактори внутрішнього середовища на підприємстві не менш важливі, однак 

кожен із них так чи інакше пов’язується з зовнішнім впливом. За рівнем 

пріоритетності можна виділити такі фактори: умови праці, ціннісна орієнтація 

людини, організаційна культура, система менеджменту, мотиваційні 

передумови, меркантильний фактор. 

На ефективність управління поведінкою персоналу закладу готельно-

ресторанного господарства впливають, передусім, компетенція та рівень їх 

мотивації. Компетенція працівників залежить від рівня освіти, креативності, 

досвіду роботи та особистих здібностей. Стимулювання персоналу, можливо, і 

не єдиний шлях до підвищення індивідуальної, групової і навіть організаційної 

результативності, але це необхідна умова її підвищення для більшості 

підприємств ГРГ у довгостроковому плані.  

Кожен керівник підприємства, вибудовуючи майбутнє власної справи, 

виділяє чільне місце роботі персоналу та відповідно ставить за мету навчити його 

працювати за бажаним рівнем для досягнення результативності в роботі. 

Таким чином, мета планування поведінки персоналу має відповідати 

стратегічному плану розвитку підприємства ГРГ і, відповідно, завдання – 

навчити персонал працювати на благо підприємства, виховати з працівників 

однодумців, що будуть відстоювати імідж підприємства на власному робочому 

місці. Сучасне підприємство зацікавлене в залученні професійних кадрів. З цією 

метою здійснюється маркетинг персоналу. В основі маркетингу персоналу 

лежить філософія маркетингової діяльності, об’єктами якої виступають, з одного 

боку, задоволення якісних і кількісних потреб підприємства у персоналі, а з 

іншого – людина як потенційній працівник. 

Серед функцій маркетингу персоналу слід назвати: аналітичну; виробничу; 

функцію розвитку персоналу; функцію управління; та стратегічну функцію [3]. 

Прогнозування та планування управління поведінкою персоналу заклад 

готельно-ресторанного господарства здійснюється через підтримку 

координаційних, фінансових, виховних і правових способів. 

Отже, корпоративна культура – це сукупність норм, цінностей, переконань 



226 

і унікальних характеристик, що відрізняють дане підприємство від інших. Вона 

складається з трьох рівнів: зовнішні ознаки (традиції, звичаї, етикет); цінності 

підприємства; внутрішньо-організаційні узагальнені правила й соціальні ролі, 

які регулюють і корегують поведінку персоналу. Характер корпоративної 

культури визначається за такими ознаками, як: рівень відповідності ієрархії 

особистих і групових цінностей; спільність особистих та функціонально 

орієнтованих цінностей; рівень стабільності прийнятих норм поведінки та 

існуючих традицій.  

Формування корпоративної культури закладу ГРГ – тривалий і постійний 

процес, як і навчання персоналу. Важливо планомірно та цілеспрямовано 

займатися формуванням корпоративної культури для того, щоб створити 

позитивний і конкурентоспроможний імідж підприємства, для ефективної 

результативної діяльності. Бажане засвоєння працівником поведінки потребує 

підкріплення, за відсутності підкріплення отриманий ефект поступово згасає. 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах інтернет-технології впливають на 

всі сфери діяльності підприємств. Можливості Інтернету можуть бути 

використані для того, щоб подолати обмежені можливості традиційних засобів 

просування продукції за допомогою друкованих ЗМІ або реклами на телебаченні 

і радіо [1]. 

Інтернет сьогодні є не тільки критичним фактором успіху, але і необхідною 

умовою нормальної роботи будь-якого підприємства. Сьогодні говорять: «Немає 

в Інтернеті - немає в бізнесі»! Всі підприємства сьогодні вже мають корпоративні 

web-ресурси. Кількість сайтів в мережі Інтернет зростає астрономічними 

темпами і все складніше і складніше стає підприємствам боротися між собою за 

увагу відвідувачів власних web-ресурсів і майбутніх споживачів товарів і послуг 

[4]. 

Інтернет стає каталізатором економічного зростання, відкриваючи безмежні 

простори для економічної активності, освоєння нових ринків і аудиторій, як для 

бізнесу, так і для некомерційного сектора. Справедливо, що питання впливу 

Інтернет середовища на господарську діяльність економічних суб'єктів в даний 

час є вкрай актуальними. Цілком справедливо можна стверджувати, що кількість 

природних ресурсів обмежена, але немає ніяких кордонів для зростання ринків 

інформаційно - комунікаційних послуг 
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Інтернет-реклама є одним з інструментів, найбільш придатних для 

залучення великої кількості споживачів і зменшення кількості ресурсів, 

необхідних для просування продукції компанії на ринку  [6]. Це пов’язано зі 

значним збільшенням кількості інтернет-користувачів, постійним 

вдосконаленням та розвитком Інтернету як інструменту для ведення бізнесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проникнення інтернет-технологій 

у діяльність підприємств ресторанного господарства висвітлено у наукових 

працях таких зарубіжних та вітчизняних учених, як: А. Барвінок, А. Гін, 

Т.Данько, Р. Кожухівська, Д. Козьє, Ф. Котлер, М. Курасова, І. Литовченко,                 

А. Мартовий, Х. Маташева, Є. Петрик, В. Рамзаєв, Т. Самонова, Р. Скобелев,                

О. Сухарьов, І. Успенський, В. Хабаров, А. Хартман, У. Хенсон, А. Юрасов та 

інші [3]. 

Метою статті є ознайомлення з сучасними видами інтернет-реклами в 

діяльності закладів ресторанного господарства. 

Виклад основного матеріалу. Мережа «Інтернет» (далі - Інтернет) стала 

невід’ємною частиною ведення комерційної діяльності, яка здатна суттєво 

впливати на розвиток світової економіки. На сучасному ринку зайняти і зберегти 

конкуренту позиції вдається лише тим підприємствам, які постійно 

розвиваються і використовують нові технології. Застосування інформаційно-

комунікаційних технологій в сфері послуг ресторанного господарства багато в 

чому визначає успішність розвитку підприємств [9]. 

Більше ніж чверть світового населення є активними користувачами мережі 

Інтернет. За 2018 р. доступ до Інтернету отримали 250 млн. осіб, і кількість 

Інтернет-користувачів уперше в історії перевищила 4 млрд.Тенденція до 

зростання кількості користувачів спостерігається і в українському сегменті 

Інтернету. У 2018 р. Інтернет-асоціація України оприлюднила результати 

щоквартального дослідження аудиторії українського Інтернету. Згідно з даними 

дослідження, в Україні користуються Інтернетом 21,6 млн. осіб [8]. 

Така популяризація Інтернету серед населення диктує необхідність 

використання його в діяльності підприємств ресторанного господарства, адже 

серед користувачів Інтернету обов’язково є споживачами підприємств 

ресторанного господарства [11]. 
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Дослідження показують, що реклама в Інтернеті може впливати на 

споживачів ресторанних закладів навіть більш ефективно, ніж теле- чи 

радіореклама. У зв’язку із цим постає завдання виявлення перспективних 

напрямів використання глобальної мережі Інтернет у практичній діяльності 

підприємств сфери послуги [5]. 

Інтернет-реклама закладів ресторанного господарства є одним з 

інструментів, найбільш придатних для залучення великої кількості споживачів і 

зменшення кількості ресурсів, необхідних для просування закладу на ринку 

ресторанних послуг. Це пов’язано зі значним збільшенням кількості інтернет-

користувачів, постійним вдосконаленням та розвитком Інтернету як інструменту 

для ведення бізнесу.  

До основних переваг Інтернет реклами закладів ресторанного господарства 

перед іншими медіаносіями реклами відносить: 

 targeting – точно охоплена цільова аудиторія, здійснюваний по тематичних 

сайтах, по географії і за часом;  

 tracking – відстеження, можливість аналізу поведінки відвідувачів на сайті; 

  властивість 24x7x365, що означає можливість функціонувати 24 години на 

добу, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік;  

 оперативність, що дозволяє почати, скорегувати або перервати рекламну 

кампанію в будь-який момент;  

 порівняно низька вартість реклами в Інтернеті. 

Структура ринку реклами за формати в загальному обсязі інтернет-реклами 

за даними досліджень рекламної галузі, проведених Pricewaterhouse Coopers LLP 

для Interactive Advertising Bureau (США) [6], показані на рисунку 1. 

Розглянемо найбільчасто використовувані формати інтернет-реклами 

закладами ресторанного господарства: 

1. Сайт закладу ресторанного господарства є головним рекламним носієм 

[2]. Інтернет-реклама підприємств ресторанного господарства зараз просто 

неможлива без наявності сайту. Саме з його створення потрібно розпочинати 

рекламну діяльність в мережі Інтернет. Сайт дає можливість легко виділити 
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цільову аудиторію підприємства і спрямовувати всі зусилля саме на неї. При його 

створенні потрібно брати до уваги особливості сайту ресторану. Щоб ресурс був 

цікавий користувачеві і відповідав його потребам, необхідно зробити його 

максимально привабливим для аудиторії. 

 

Рисунок 1 – Структура світового ринку інтернет-реклами за 

форматами, [6] 

 

2. Найбільш поширеним видом реклами в Інтернет вважається банерна 

реклама [7]. Банерна реклама закладу ресторанного господарства справедливо 

вважається найпопулярнішим способом нарощування трафіку (залучення 

відвідувачів) веб сторінки, засобом залучення нових споживачів, а також 

потужним інструментом іміджевої реклами закладу ресторанного господарства 

в Інтернеті. 

3. Контекстна реклама - рекламне оголошення, сутність якого знаходиться 

в залежності від інтересів користувача. З цієї причини одна з основних її переваг 

перед іншими типами реклами - «ненав’язливість» потенційного споживача. 

Відзначимо, контекстна реклама на порядок перевершує можливості будь-

якої іншої реклами по тонкощам настройки, і це її головна перевага. 
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4.Технологій пошукової оптимізації сайтів (SEO) - працюють з поточним 

попитом широкої і постійно зростаючої аудиторії мережі, забезпечують точне 

попадання в цільову аудиторію (ЦА) за рахунок використання ключових слів і 

різних персональних налаштувань. 

SEO містить в собі широкий спектр заходів, пов’язаних не тільки із 

пошуковим просуванням, а й з покращенням usability (зручності застосування 

сайту ресторану), залученням цільового споживача закладу ресторанного 

господарства і підвищенням зацікавленості цільових споживачів. 

5. Socialmediamarketing (SMM) - просування сайту закладу ресторанного 

господарства в соціальних мережах активно розвивається та при високих 

показниках конверсії має прийнятну вартість (в 2-5 разів дешевше, ніж реклама 

в пошукових системах). Соціальні мережі підходять для популяризації закладів 

ресторанного господарства і їх окремих послуг, для збору підписки, а також 

проведення опитувань, спрямованих на підвищення якості послуг. 

Висновки і перспективи подальших досліджень.  Головним і визначальним 

фактором економічного благополуччя закладу ресторанного господарства стає 

ефективність маркетингових комунікацій, які спрямовані на максимальне 

задоволення потреб споживачів закладів ресторанного господарства.  

Враховуючи перспективний напрям інтернет-реклами і зростання числа 

активних користувачів Інтернету, закладам ресторанного господарства  

необхідно особливу увагу приділяти комунікаціям  з споживачами в Інтернеті. 

Існує велика кількість засобів Інтернет-реклами, кожен з яких може бути 

ефективним та приносити прибутки закладу ресторанного господарства. Але 

перед більшістю керівників постає питання, як обрати серед них найефективніші. 

Для цього потрібно постійно проводити аналіз відвідуваності сайту за 

допомогою спеціальних інструментів пошукових систем. Ці системи дозволяють 

побачити, який вид просування в мережі Інтернет привів того чи іншого 

користувача на сайт закладу. 
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ГОТЕЛЬНОГО ТА РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

У статті досліджено проблеми  та особливості господарської діяльності 

готелів та ресторанів. Показано види підвищення ефективності, які 

застосовують у своїй роботі заклади ресторанного господарства. 

Проаналізовано переваги та недоліки від застосування event-заходів у кафе та 

ресторанах. 

Ключові слова: event-заходи, ресторанний та готельний бізнес, ресторанне 

господарство, обслуговування, послуга, інноваційний процес, нейромаркетинг. 

Постановка проблеми. Сучасна практика ведення будь-якої господарської 

діяльності свідчить, що підприємства з метою зміцнення своїх конкурентних 

позицій на ринку та формування ефективного плану розвитку достатньо часто 

мають вдаватися до певних інноваційних змін. Це передбачає необхідність 

забезпечення реалізації моделі науково-технічного та інноваційного розвитку та 

обумовлює доцільність дослідження проблематики створення передумов для 

впровадження ефективних інновацій у сфері ресторанного господарства.  

Інноваційний процес являє собою сукупність процедур і засобів, за 

допомогою яких наукове відкриття, ідея перетворюється в соціальне, у тому 

числі освітнє нововведення. Таким чином, діяльність, що забезпечує 

перетворення ідей у нововведення, формує систему керування цим процесом, і є 

інноваційна діяльність. Нововведення при такому підході розуміється як 

результат інновації, а інноваційний процес містить у собі принаймні три етапи: 

генерування ідеї(у певному випадку – наукове досягнення), розробка ідеї в 

прикладному аспекті, реалізація нововведення в практику. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. дослідженням ефективності 

господарської діяльності займалися декілька відомих вчених, серед них                
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Фролова Л.В., Дибок В.В., Колосок С.І., Токаренко А.І., Найдюк В.С. та 

інші.Однак досліджень вчених недостатньо для ефективної діяльності 

підприємств господарського та ресторанного бізнесу. На даний момент 

відкриваються більш сучасніші ресторани та кафе, зі своїми тенденціями та 

новими ідеями розвитку свого бізнесу.  

Мета статті. Дослідити практичних та теоретичних аспектів особливостей 

підвищення ефективності господарської діяльності готелів та ресторанів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Індустрія готельно-ресторанного 

та туристичного бізнесу – одна з основних складових всієї сферипослуг. Вона 

відрізняється бурхливим зростанням та високою прибутковістю, що може 

змінювати соціально-економічний стан на світовому і національному рівні. 

Особливість ресторанної послуги випливає з відмінностей, які пов’язані з 

обслуговуванням клієнтів. Крім впровадження інноваційних видів обладнання у 

розвитку ресторану, суттєвим є управління лояльністю гостей. Це не тільки 

повноцінна складова піару, реклами та маркетингу, а й регулярний менеджмент 

підприємства гостинності [5].  

Процес надання послуги не дає гостю жодної матеріальної речі, але 

безпосередньо впливає на його настрій. І помилка тільки на одному з етапів може 

зіпсувати враження від всього закладу в цілому. Маркетингові інновації в 

підприємствах ресторанного господарства  дуже важлива частина загальної 

інноваційної діяльності ресторану з метою підвищення ефективності його 

роботи. Класичними методами маркетингу, що раніше активно застосовувалися 

у всіх галузях бізнесу, є розповсюдження зовнішньої реклами, рекламних 

оголошень в друкованих ЗМІ, виготовлення друкованої рекламної продукції та 

ін. Ці методи були дієвими і залежали виключно від кількості витрачених коштів 

та якості рекламного продукту [5].  

У посткризовий час розміри рекламних бюджетів закладів ресторанної 

сфери, що залишилися на ринку після кризи, були і є досить обмеженими. Це 

призвело до активізації і розвитку більш креативних та економічних напрямків 

маркетингових зусиль. Від класичних коштовних маркетингових методик 
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відбувся перехід до максимального використання потенціалу інтернет-

технологій, соціальних мереж та нових форматів поширення інформації. Серед 

інноваційних маркетингових методів, поширених в Україні, можна виділити [1]:  

1. SMM (SocialMediaMarketing) – маркетинг у соціальних мережах. 

Наявності у ресторану власного веб-сайту вже недостатньо (а в деяких випад- 

ках це і недоцільно) – більш важливою є не кількість людей, які побачать 

інформацію про певний заклад, а якість такого контакту з кожною людиною. 

Саме соціальні мережі є лідером у створенні найбільш лояльного середовища для 

клієнтів закладу. Заклади в Україні найбільше представлені у соціальних 

мережах Facebook та Instagram Кожна з цих мереж має свою аудиторію, 

особливості поширення реклами та залучення аудиторії. Тому надзвичайно 

важливо для ресторану знайти або універсального спеціаліста, або створити 

різновек- торний маркетинговий відділ, що зможе охопити різні напрями роботи.  

2. E-mail маркетинг – налагодження системи побудови довіри між клієнтом 

та закладом від моменту отримання адреси його електронної пошти до 

“продажу” - відвідування клієнтом закладу вперше і в наступні випадки. 

Клієнтам розсилаються новини закладу, повідомлення про акції, листи з 

вітаннями з днем народження і повідомленням про подарунок (знижку чи 

комплімент від закладу) і т. ін. Повноцінна робота в цьому напрямку включатиме 

розробку серій листів, що надходитимуть у найвигідніший час, нагадуватимуть 

клієнту про заклад за певний час після останнього візиту і т. д. Звісно, 

ефективність цієї методики повністю залежить від професійності відповідальної 

особи та якості аналітики, що проводиться закладом .  

3. “Нові медіа” та робота з лідерами думок (opinionleaders) – на сьогодні 

сфера засобів масової інформації значно розширилася від класичних друкованих 

періодичних та профільних видань до всієї мережі Інтернет. З’явилася велика 

кількість тематичних ресурсів як для широкого загалу, так і для експертів у сфері 

ресторанного бізнесу. Така робота може полягати у публікації лідером думок 

відгуку на відвідування чи продукцію ресторану, поширенні закладом 

інформації онлайн про своїх відомих гостей, наданні приміщення ресторану в 

якості локації для фотосесії для онлайн чи друкованих видань і т.ін. 
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4. Партнерські програми та співпраця різнорідних бізнесів – дещо 

відмінний, але дуже ефективний та взаємовигідний маркетинговий метод, що 

базується на класичних event-маркетингу, презентаціях, поширенні друкованої 

рекламної продукції. Суть методу полягає у пошуку рестораном партнерів в 

інших сферах бізнесу – магазинів одягу і декору, освітніх організацій, 

індивідуальних спікерів із різноманітних тематик, бізнес-структур різноманітної 

направленості [2].Спільно з партнерами можливі проведення освітніх лекцій, 

тренінгів та презентацій у приміщенні ресторану, кейтеринговий сервіс 

ресторану на тематичних чи корпоративних заходах, корпоративні подарунки з 

різних нагод із брендованою продукцією ресторану і т.ін. У світі в сфері 

ресторанного господарства застосовується ще більше інноваційних 

маркетингових методик, які використовують найбільш сучасні розробки науки і 

техніки, що пояснює високу вартість подібних стратегій і їх відсутність на даний 

момент в Україні [2].  

Так, одним із найбільш активних напрямів є нейромаркетинг – дослідження 

фізіологічних та психічних передумов до здійснення вибору людиною та пошуку 

методів на цей вибір вплинути. І, хоча найелементарніші методи цього напрямку 

застосовуються всюди – розміщення яскравих привабливих фото їжі на вивісках, 

меню і рекламних листівках, оформлення упаковок продуктів харчування, 

система розміщення товарів у супермаркеті, що стимулює до незапланованих 

покупок, все ж відсутність відповідної освіти і наукових досліджень в Україні 

гальмує впровадження таких модерних технологій. Але, очевидно, в 

майбутньому нейромаркетинг буде невід’ємною складовою просування закладів 

ресторанного бізнесу. Для просування своїх послуг ресторани можуть 

використовувати традиційний і нестандартний маркетинг. До нестандартних 

способів просування закладу можна віднести виступи знаменитостей і відгуки 

артистів української естради [3]. 

Також використовується сувенірна продукція: фірмові сірники, келихи, 

серветки, оформлені в стилі закладу. Особливістю таких сувенірів є фірмовий 

знак. З усіх перелічених способів просування особливу увагу, на наш погляд, 
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треба приділити рекламі в пресі, на радіо і телебаченні, оскільки ці канали 

поширення інформації донині активно використовуються населенням. 

Виробляючи стратегії, потрібно пам’ятати, що можливості і загрози можуть 

переходити в свою протилежність. Так, невикористана можливість здатна стати 

загрозою, якщо її використовує конкурент. Або навпаки, вдало відвернена 

загроза здатна створити в організацій додаткову можливість у тому випадку, 

якщо конкуренти не усунули цю ж загрозу [3]. 

Управління і ризик – взаємопов’язані компоненти економічної системи. 

Ризики є дуже складною категорією в системі управління. Загалом під ризиком 

розуміють можливу небезпеку втрат, яка зумовлена специфікою тих чи інших 

явищ природи та видів діяльності суспільства. На кожному підприємстві 

ресторанного господарства є своя ризикова специфіка. Склад і величина багатьох 

ризиків піддаються впливу з боку управлінців, від яких істотно залежать 

наслідки ймовірних, але не обов’язкових подій. Підприємствам ресторанного 

господарства властиві загальноекономічні та специфічні ризики.  

Класифікації закладів ресторанного господарства (ДСТУ 4281:2004), що 

виокремлює наступні типи: ресторан (ресторан-бар), кафе (кафе-кондитерська, 

кафе-морозиво, кафе-молочне, кав'ярня, кафе-бар, кафе-пекарня, чайний салон), 

кафетерій, закусочна, шинок, бар (винний, пивний, молочний, вітамінний, 

коктейль-бар, нічний клуб, пивна зала), їдальня, буфет, фабрика-заготівельня, 

фабрика-кухня, домова кухня, ресторан за спеціальними замовленнями 

(catering). Підкреслимо і те, що офіційна статистика обліковує мережу 

ресторанного господарства та йогооборот разом з мережею та оборотом 

роздрібної торгівлі, остання ж належить за КВЕД до окремого розділу 47–

роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами. 

[4]При цьому, згідно з Інструкцією щодо заповнення форм державних 

статистичних спостережень стосовно торгової мережі та мережі ресторанного 

господарства , виокремлюються такі типи закладів, як ресторани, кафе, закусочні 

(шашличні, котлетні, сосискові, пельменні, вареничні, чебуречні, чайні, 

пиріжкові, млинцеві, пончикові, бутербродні, закусочні з національною кухнею 
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тощо), буфети (кіоски), бари, їдальні (їдальні-роздавальні, пересувні їдальні, 

дієтичні їдальні) та заклади з постачання готової їжі (фабрики-заготівельні, 

фабрики-кухні, домові кухні). Така невідповідність ускладнює чітке уявлення 

про основні соціально-економічні параметри розвитку ресторанного 

господарства. Офіційні статистичні дані  дозволяють дослідити структуру 

мережі об’єктів ресторанного господарства України за видами економічної 

діяльності [5]. 

Таким чином, зміна форм власності, виникнення і розвиток різних 

організаційно-правових форм господарювання, збільшення різноманітності 

закладів ресторанного господарства об’єктивно сприяли становленню 

конкурентних відносин у ресторанному господарстві. Загострення конкуренції 

спонукало суб’єктів господарювання в ресторанному бізнесі до впровадження 

інноваційних: форматів (кейтеринг, експо-кухня, родинний, клубний тощо), 

напрямів (авторський, концептуальний, фьюжн, креатив, – швидко і випадково 

(quick&casual), молекулярна кухня, – домашня кухня, – відкрита кухня 

(openkitchen), –повільна їжа (slowfood), – вільний рух (freeflow), – відчуй, що їси 

(fooding), приготування страв в присутності споживача (penkitchen), методів та 

технологій виробництва, засобів праці, форм обслуговування (–пілотна, –

шведський стіл, послуг (сомельє, баристо, фумельє), управлінських систем та 

технологій ведення бізнесу з використанням нових програмних продуктів, 

товарів (нові фірмові страви та види кулінарної продукції, дегустаційне меню) і 

методів їх просування (системи дисконтів та бонусів, накопичувальні програми, 

антикризове меню, програми лояльності) [5]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Результати проведеного 

дослідження дозволяють припустити, що для того, щоб вижити і розвиватися в 

конкурентному ринковому середовищі, ринкові суб’єкти повинні вміти 

формувати власні конкурентні переваги, які здебільшого досягаються завдяки 

впровадженню інновацій. Аналіз літературних джерел і практичні спостере- 

ження дозволяють дійти таких висновків:  
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1. Необхідність впровадження інновацій у сферу ресторанного бізнесу 

зумовлена, по-перше, нетривалим життєвим циклом ринку ресторанних послуг 

та, по-друге, підвищенням рівня конкурентоспромож- ності підприємства.  

2. Одним із найпотужніших інструментів у боротьбі за лояльність 

споживачів є подальше впровадження маркетингових інновацій. 

3. Для ефективного впровадження маркетингових інновацій суб’єктам 

ресторанного господарства необхідна розробка стратегії по управлінню та 

стимулюванню лояльності гостей. Проведено аналіз маркетингових досліджень 

діяльності підприємств ресторанного господарства з метою пошуку шляхів 

оптимізації їх діяльності. Запропоновано напрями удосконалення процесів 

підвищення лояльності споживачів послуг сфери ресторанного бізнесу. 

Практичне значення одержаних результатів виявлено в можливості застосування 

традиційного і нестандартного маркетингу, запропонованих шляхів комунікації 

з клієнтами в роботі закладів ресторанного господарства з метою удосконалення 

їх виробничо-торгівельної діяльності.  

Список використаних джерел:  

1. Басюк Д.І., Барна М.Ю. Наукові основи стратегічного розвитку 

туристично-готельної галузі. Вісник Львівського торговельно-економічного 

університету. 2018. № 54. С. 15-22. 

2. Група Accor Hotels відкриє перший готель під брендом Mercure в Києві. 

URL: https://www.ukrinform.ua/ rubric-tourism/2269667-grupa-accorhotels-vidkrie-

persij-gotel-pid-brendom-mercure-v-kievi.html  

3. Короленко В.М., Сильчук Т.А. Сенсорний маркетинг як інновація в 

індустрії готельного господарства. «Молодий вчений». 2018. № 10(62).                

С. 433–435.  

4. Мельниченко С.В., Авдан О.Г. Брендинг у туристичному бізнесі: 

теоретичні аспекти. Туризм в умовах глобалізації: особливості та перспективи 

розвитку: монографія. Під ред. д.е.н., проф. Кизима М.О., к.е.н., проф. Єрмаченка 

B.C. Xарків: ВД «ІнЖЕк», 2012. С. 211–224.  

5. Мазаракі А.А., П’ятницька Г.Т., Григоренко О.М. Ідентифікація контенту 

національного брендингу. Вісник КНТЕУ. 2019. № 2(124). С. 5-33.  

 



240 

УДК 664.696.9 

Тарасюк Ю.О. 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ХАЛВИ 

ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТУ 

СТЕВІЇ 

У статті розглянуто можливі шляхи удосконалення технології халви за рахунок 

використання екстракту стевії, яка дозволяє знизити енергетичну цінність, 

збагатити халву  вітамінами та мінеральними речовинами, а також 

розширити асортимент продуктів функціонального призначення.  

Ключові слова: халва, екстракт стевії, технологія, східні солодощі, карамельна 

маса. 

Останнім часом проблема відповідності якісного складу харчування, стану 

здоров’я і віку людини – одна з найбільш актуальних. Раціон харчування 

необхідно оптимізувати за рахунок розширення асортименту оздоровчих 

продуктів з підвищеною харчовою цінністю. Такими продуктами можуть бути 

кондитерські вироби, які користуються широким попитом у різних груп 

населення, і які можуть стати істотною складовою також у раціонах харчування 

спецконтингентів, зважаючи на їх значну енергетичну цінність і наявність 

широкого спектру біологічно активних речовин.  

Ринок кондитерських виробів – один з найбільш розвинутих у вітчизняній 

харчовій промисловості. В сучасних умовах важливого значення набувають 

проблеми розроблення технології кондитерських виробів поліпшених 

споживчих властивостей, що передбачає зниження енергетичної і підвищення 

харчової цінності, збагачення їх складу біологічно активними компонентами, 

покращення органолептичних показників [1, с.123]. 

Халва є цінним харчовим продуктом завдяки великому вмісту вуглеводів 

30-35% (окрім цукру), жиру 30-35%, повноцінних білкових речовин 13-20%, 

мінеральних речовин та вітамінів В1 та Е. Калорійність халви в межах 500-560 

ккал на 100 г, тому зниження енергетичної цінності і підвищення харчової 

цінності халви є актуальним завданням. 
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Метою даного дослідження є обґрунтування та розроблення способу 

отримання халви функціонального  призначення з використанням екстракту 

стевії. 

Використання підсолоджувачів  у виробництві кондитерських виробів є 

актуальною проблемою, якій присвячено праці вітчизняних та зарубіжних вчених:                

І. Л. Араніної, А. М. Дорохович, В. І. Дробот, П. О. Карпенка, В. В. Корпачова,                 

В. Н. Корзуна, А. П. Нечаєва, М. І. Пересічного, В. А. Тутельяна, M. Glicksman,                 

O. Tanaka, L. Tuley та ін. 

Східні солодощі складають велику групу кондитерських виробів, 

різноманітних по складу і способам готування. Виготовляють їх з цукру, меду, 

борошна, жирів, фруктів, горіхів, кунжуту, патоки, пряностей і ін. 

Східні солодощі – узагальнена назва різнорідних кондитерських виробів 

закавказької, турецької і середньоазіатської кухонь. Вони містять окрім 

«звичайних» кондитерських інгредієнтів (цукор, патока, мука, жири) так само 

такі добавки і прянощі як крохмаль, мак, горіхи (мигдаль) в поєднаннях, не 

властивих іншим кондитерським виробам, і налічується близько 170 видів 

східних солодощів. Цей вид кондитерських виробів називається «східними» 

солодощами, оскільки вони поширені в кухнях країн Близького і Середнього 

Сходу. Можуть виготовлятися у вигляді карамелі і монпансьє (наприклад: 

грильяж, козинаки), цукерок (наприклад: лукум, халва, нуга), борошняних 

виробів (наприклад: пахлава) [2, с. 321]. 

Халва – це кондитерський виріб шарово-волокнистої структури, що 

складається з тонких волокон збитої з піноутворювачами карамельної маси і 

розтертих смажених олійних ядер. Назва походить від арабського «халвіят», що 

значить солодощі. Вона має приємні смакові властивості та легку засвоюваність. 

Крім вуглеводів (50,6-54 %), до складу халви входить значна частка жирів (28,1-

29,9 %), білків (11,6-12,8 %), вітаміни В1, В2, Е, РР [2, с. 322]. 

Поділяють халву на наступні види: соняшникова, арахісова, горіхова, 

кунжутна (тахінна) та комбінована, якщо використовується два і більше видів 

олійного насіння та горіхів [3, с.5]. 
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До халви, у відповідності до рецептури, можуть додаватися горіхи, цукати, 

родзинки, какао-продукти та інші смакові добавки. Халву виробляють в 

наступному асортименті: соняшникова – ванільна, з горіхами, з родзинками, 

шоколадна; тахінна – ванільна, з горіхами, кунжутна, з шоколадом, з вафлями, 

Фея (з фісташками); арахісова – ароматизована, з горіхами, з родзинками, 

шоколадна; горіхова – горіхово-шоколадна, горіхова, халва горіхова з горіха 

кеш’ю – Південна, Індійський шоколад. 

Деякі підприємства випускають також халву, глазуровану шоколадом, що в 

свою чергу підвищує її харчову та біологічну цінність. Наприклад тахінну, 

глазуровану шоколадом – Москворецька (невеликі брикети в фользі); сонячну, 

глазуровану шоколадом – Люборецька. Випускають також халву з додаванням 

кісточок абрикосу, з молочною сироваткою та з соняшниковим борошном              

[3, с.6]. 

Залежно від способу виготовлення халва виготовляється обробленим у 

вакуумі чи без оброблення. 

Пошук замінників цукру, активно впроваджений нині в багатьох країнах, 

зумовлений як необхідністю оптимізації харчування здорових людей, так і 

нагальністю вирішення питань раціонального харчування людей, які потерпають 

від низки захворювань, пов’язаних з надмірним споживанням цукру,або 

неможливістю його споживання, наприклад, цукровий діабет. Перевага в цьому 

пошуку надається речовинам рослинного походження [4, с. 258]. 

Серед рослин, які містять солодкі речовини, значний інтерес викликає Stevia 

rebaudiana Bеrtoni, батьківщина якої Південна Америка, Парагвай. Вона 

відноситься до складноцвітих,представляє рід Stevia, з родини Compositae. 

Вперше стевію знайшли іспанські конкістадори в XVI столітті поблизу села Ріо 

Монде на північному сході Парагваю. Інтерес до цієї рослини відродився після 

появи наприкінці XVIII і початку XIX століття ряду публікацій парагвайського 

ботаніка Moises Bertoni про «медовий лист». Завдяки солодкому смаку й 

лікувальним властивостям листків ця рослина зацікавила медиків, науковців, а 

також промисловців. Японія була першою країною в Південно-Східній Азії, в 
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якій стевію почали використовувати як підсолоджувач для харчової й 

фармацевтичної промисловості. З того часу вирощування цієї культури 

поширилося в країнах Азії, включаючи Китай, Малайзію, Сингапур, Південну 

Корею, Тайвань і Таїланд. Її також успішно вирощують у США, Японії, Канаді, 

в європейських країнах, у тому числі й Україні [5,с.110]. 

У виробництві харчових продуктів широко використовують замінники та 

підсоложувачі. До синтетичних підсолоджувачів належать аспартам, сахарин, 

ацесульфам К, цикламат. Для організму ці речовини абсолютно чужі і ніякої 

харчової цінності не несуть. Замінники цукру – сорбіт і ксиліт. Вживання 

цукрозамінників може викликати головний біль, психічні розлади, втрату 

пам'яті, безсоння, розумову відсталість, втрату зору, депресію і найголовніше – 

застосування їх збільшує ризик появи ракових захворювань, що науково 

доведено. Враховуючи недоліки синтетичних замінників цукру, як додатковий 

компонент було обрано натуральний цукрозамінник – екстракт стевії, який не 

має ніяких побічних ефектів. Як основний поліпшувач до продукту вводилася 

стевія, що представляє великий науковий і практичний інтерес у виробництві 

низькокалорійних харчових продуктів і яка, окрім формування солодкого смаку, 

надає функціональної спрямованості продуктам з її використанням. Солодкий 

секрет стевії полягає у складній молекулі, названій стевіозидом, яка є 

глікозидом. Саме ця складна молекула і ряд інших споріднених речовин 

відповідають за надзвичайну солодкість стевії (у 300 разів солодша від сахарози) 

[6,с.36]. 

Стевія є природним консервантом, має антимікробну та протигрибкову дію, 

сприяє виведенню продуктів обміну, шлаків, солей важких металів з організму, 

має тонізуючу дію, відновлює сили людини після нервового та фізичного 

виснаження, уповільнює процес старіння [7, с.45]. 

Як об’єкт дослідження обрано технологію халви соняшникової. Предметом 

дослідження виступали показники якості халви соняшникової за стандартною 

рецептурою та халви соняшникової з екстрактом стевії. Сировина та матеріали, 
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що використовувалися для виготовлення контрольного та дослідних зразків 

дослідження, відповідали вимогам нормативної документації 

Технологічна схема приготування халви з екстрактом стевії представлена на 

рис. 1. Проведені дослідження показали, що заміна цукру на екстракт стевії в 

рецептурному складі халви соняшникової не спричиняє суттєвих змін фізико-

хімічних властивостей продукту порівняно з контрольним зразком. Вологість 

зразків залишається на контрольному рівні. 

Заміна цукру на екстракт стевії не погіршує органолептичних показників 

якості готового продукту.  Органолептичним або відкритим методом дегустації 

визначалися якісні показники: смак, запах, зовнішній вигляд, структура, 

консистенція. а також наявність сторонніх домішок. Результати відповідних 

досліджень наведено в таблиці 1. 

Представленні  дані свідчать, що при  заміні цукру на екстракт стевії халва 

має приємні соняшникові смак і запах, набуває коричневого відтінку, при цьому 

зберігається волокнисто-шарувата структура, крихкувата консистенція, як у 

контрольному зразку.  

Використання стевії у виробництві халви дозволить зменшити витрати 

цукру в 2-3 рази. При цьому введення такого компоненту не впливатиме на 

органолептичні показники. Заміна цукру екстракту  стевії дозволить зменшити 

калорійність продукту. 
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Рисунок 1 – Технологічна схема приготування халви  з екстрактом 

стевії 

Таблиця 1 – Органолептичні показники якості халви соняшникової  та 

халви з екстрактом стевії 

Назва показника Характеристика халви 
соняшникової 

Характеристика халви з 
екстрактом стевії 

Смак і запах Притаманні назві халви, без ознак 
прогірклості, стороннього 
присмаку і запаху. 

Притаманні халві, без ознак 
прогірклості, стороннього 
присмаку і запаху.  

Колір Властивий цьому виду халви: 
сіруватий – для соняшникової 

Сіруватий  

Консистенція Крихкувата, легко розрізається.  Крихкувата, легко 
розрізається.  

Структура 
(будова у розломі)  

Волокнисто-шарувата чи 
тонковолокниста. 

Волокнисто-шарувата чи 
тонковолокниста.  

Сторонні домішки Не дозволено. На поверхні зрізу 
соняшникової халви допустима 
незначна кількість видимих 
вкраплень часточок лушпиння.  

Не дозволено. На поверхні 
зрізу  допустима незначна 
кількість видимих вкраплень 
часточок лушпиння.  

 

Варіння карамельного 
сиропу (екстракт стевії та  

патока) 
(t=138-140 )

Охолодження 
карамельної маси 

(t=60-65 )

Уварювання карамельного 
сиропу

Отримання карамельної 
маси (t=138-140 ) 

Збивання карамельної  маси 
(t=105-110 , 15-20 хв.) 

Приготування 
екстракту  
мильного  
кореня 

Отримання 
білкової маси 

(t=40 ) 

Перетирання 
насіння  

Очищення 
насіння від 
оболонок

Очищення 
насіння 

соняшника від 
домішок 

Змішування 
інгредієнтів   
(t=60-65 )

Зберігання халви з 
екстрактом стевії 

Фасування халви з 
екстрактом стевії 

(t=60-80 ,
10-24 год.) 

Екстрагування  
(t=125-130 ) 
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Завдяки математичному моделюванню встановлено взаємодію різних 

факторів, які впливають на якісний склад продукту. Таким чином, результати цієї 

роботи свідчать про перспективність використання екстракту стевії під час 

виробництва халви. 
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Ресторанний бізнес сьогодні є одним з найпопулярніших видів бізнесу. 

Зростання попиту на послуги закладів ресторанного господарства пов’язане з 

тим, що життя в великих мегаполісах сьогодні передбачає прискорений темп, 

недолік вільного часу. Це впливає на те, що все більша кількість людей 

відмовляються від готування вдома, та відвідують заклади ресторанного 

господарства. 

В даний час ринок ресторанного господарства представлений великою 

кількістю закладів різного рівня обслуговування і напрямку. У боротьбі за 

споживачів, заклади змушені вирішувати безліч проблем, більша частина яких в 

даний час пов’язана з економічною ефективністю діяльності, управлінням 

персоналу і рівнем сервісу. Всі ці складові є безпосередньо взаємопов’язаними.  

Оскільки ресторанний бізнес створюється людьми і для людей, то політика 

управління персоналом є основним напрямком і повинна повністю відповідати 

концепції розвитку та конкурентоспроможності ресторану. Управління 

персоналом в закладах ресторанного господарства здійснюється завдяки 

застосуванню комплексу певних методів управління.  

Тема управління персоналом останнім часом набуває все більшого 

значення. А при впровадженні методів управління неминуче виникають 

проблеми, які неодмінно хоче вирішити кожен керівник ресторанного 

підприємства, це і пояснює актуальність обраної теми. 

Аналіз показує, що успіх в діяльності сучасного закладу ресторанного 

господарства визначається в значній мірі згуртованістю персоналу, надійністю і 

звичністю вертикальних і горизонтальних зв’язків, довірчими, гармонійними і 

взаємовигідними відносинами між керівництвом і персоналом. 

Дослідження проблеми управління персоналом здійснювали багато вчених. 

Вагомий внесок у розробку проблеми внесли такі автори як М. Райлі, А.Я. 

Кібанов, О.А. Горленко, Л. К. Аверченко, Л.А. Королева, П.Г. Ніколенко, В.Г. 

Кузнецов, Т.В. Куц. Специфіку управління персоналом в сфері ресторанного 

господарства розглядають дослідники І.В. Алтухова, Е.В. Бусигіна, М.Т. 



248 

Жашаєва, З.М. Карданова, Ю. С. Клюєва, М.А. Курамшина. На даний час зростає 

наукова цікавість до розвитку та вдосконалення методів управління персоналом. 

Мета дослідження полягає в аналізі методів управління персоналом в 

ресторанному господарстві.  

Ресторанний бізнес є невід’ємною частиною та перспективним напрямком 

розвитку сфери гостинності. Сьогодні ресторанне господарство являє собою 

велику систему індустрії гостинності, яка виконує важливі завдання, пов’язані із 

задоволенням життєвих потреб населення у послугах з організації харчування та 

відпочинку і дозвілля.  

Рестораторам в процесі здійснення своєї діяльності постійно доводиться 

вирішувати проблеми, пов’язані з управлінням ресторанним персоналом, 

оскільки наявність кваліфікованого і добре навчений персонал є однією з 

важливих складових успішності ресторанного бізнесу.  

Саме створення і застосування життєздатної системи управління 

персоналом ресторанної справи здатне багаторазово підвищити його 

ефективність. Завдяки функціонуванню системи управління персоналом 

забезпечується безперервне вдосконалення методів роботи з персоналом. 

Тому управління персоналом в ресторанному бізнесі вимагає великої уваги 

від власників і керуючих, яке можливо якісно здійснювати за допомогою набору 

певних методів управління. 

Управління персоналом в ресторанному бізнесі – це сукупність методів та 

управлінських рішень, які безпосередньо спрямовані на організацію роботи 

персоналу закладу ресторанного господарства задля досягнення цілей організації 

через надання якісних послуг.  

Управління персоналом включає в себе такі складові, як підбір кадрів, 

контроль за роботою працівників, винагородження чи покарання за виконання 

поставлених завдань аби цілі готелю чи ресторану були досягнутими.  

Методи управління персоналом - це сукупність прийомів і способів впливу 

на персонал підприємства ресторанного господарства для досягнення 

організаційних цілей. 
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Методи виступають у якості способів реалізації принципів. Методи носять 

більш альтернативний характер, можливий їх вибір, заміна одного іншим. 

Методи управління також існують об'єктивно, їх не можна довільно вигадати, 

винайти, вони випливають із принципів управління, обумовлені ними.  

Ознайомитися та проаналізувати вже існуючі методи слід чітко виявити 

недоліки та переваги кожного з них таблиці 1 [3]. 

Таблиця 1 – Методи управління персоналом у ресторанному бізнесі 

Метод управління Переваги Недоліки 

Адміністративний 
 

Базується на законодавстві та 
етиці спілкування. 

Має владний, наказовий, та 
розпорядчий спосіб впливу 

на персонал. 

Економічний 
 

Базується на використанні 
економічних стимулів і 

відомий як «метод пряника». 

Система матеріального 
заохочення, виплата премій, 

участь у прибутках і 
капіталах. 

Соціально-
психологічний 

 

Задоволення культурних і 
духовних потреб працівників, 

особистий приклад. 

Встановлення моральних 
санкцій і заохочення 

 

Для отримання результатів потрібно чітко визначати мотиваційну 

спрямованість і зберігати системність в застосуванні того чи іншого методу. 

Мотивація трудової діяльності - це прагнення працівника задовольнити свої 

потреби в певних благах за допомогою праці, спрямованого на досягнення цілей 

організації [4]. 

Мотивація виступає в якості потужного чинника підвищення ефективності 

виробництва. Висока мотивація персоналу і є найважливішою умовою успіху 

підприємства на ринку.  

Жодне підприємство не може бути успішним без настрою працівників на 

трудову діяльність з високою віддачею, без їх зацікавленості в кінцевих 

результатах діяльності підприємства. [5]. 

Необхідна певна управлінська робота керівництва закладу  ресторанного 

бізнесу в вдосконаленні та впровадженні сучасних інноваційних методів 

управління персоналом і впровадження їх для підвищення результативності 

діяльності закладу ресторанного господарства. 
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Сучасний світ управління персоналом вимагає впровадження інноваційних 

методів управління від семінарів до онлайн – тренінгів (табл.2) [1, 2]. 

 

Таблиця 2 – Сучасні методи управління персоналом 

Методи Як здійснюються 

Теоретичні 
методи 

 

 навчальні семінари з управління персоналом;  
 круглі столи за участю всіх категорій персоналу ресторану з питань 
ефективного розвитку бізнесу;  
 виступ на науково-практичних конференціях з питань управління 
кадрами в ресторанній справі; 
 тестування та анкетування персоналу;  
 відкриті дискусії з обговорення проблемних питань розвитку 
ресторанного підприємництва. 

Практичні 
методи 

 

 участь у конкурсах бізнес-ідей, бізнес-проектів, бізнес-планів, 
групові творчі проекти;  
 вирішення ситуаційних та розрахунково-аналітичних завдань, 
проблемних ситуацій в ресторанному бізнесі;  
 вивчення основ управління на прикладі власного ресторану; 
 екскурсії на підприємства конкурентів з написанням звіту щодо 
поліпшення діяльності ресторану;  
 проведення маркетингових досліджень з вивчення потреб і переваг 
клієнтів. 

Інтерактивні 
методи 

 

 дистанційне навчання з управління ресторанним бізнесом із 
застосуванням он-лайн технологій;  
 моделювання управлінських рішень;  
 ділові та рольові ігри;  
 метод «мозкової атаки» під час вирішення нестандартних 
економічних і управлінських завдань ресторану; 
  кейс-метод;  
 віртуальна практика «Якби я був власником або керуючим 
ресторану». 

Інноваційні 
методи 

 практичні вправи по управлінню особистим бюджетом; 3) вправи з 
розвитку комплексного способу мислення, стратегічного бачення і 
прогнозування; 
  тренінги з розвитку ресторанного бізнесу та особистісного росту;  
 застосування функцій менеджменту в особистому житті; 
 залучення вузьких фахівців в області економіки, управління, 
юриспруденції і бізнесу для читання окремих тем в рамках розвитку 
персоналу ресторанного бізнесу; 
 трансформаційні тренінги. 

 

Для кращого «ефекту», перераховані вище методи необхідно застосовувати 

поряд з традиційними методами управління персоналом закладів ресторанного 

господарства. 
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Результати вищенаведеного дослідження дозволяють обґрунтовано зробити 

висновок, що системне і грамотне управління персоналом, на підставі 

використання традиційних та сучасних (інноваційних) методів управління 

персоналом в сукупності в сучасному світі має бути ефективним, сприяти 

розвитку і зростанню потенціалу підприємства ресторанного господарства, що, 

безсумнівно, призведе до підвищення ефективності діяльності підприємства в 

цілому. 

Саме тому пошук шляхів удосконалення  методів управління персоналом 

ресторанного бізнесу є актуальним завданням, адже висококваліфікований 

управлінець повинен завжди знаходити та досліджувати нові методи управління 

персоналом, вміти розвивати та заохочувати до праці робітників.  

Отже, сучасний процес управління персоналом -ресторанного бізнесу 

містить усі базові наукові надбання по керуванню працівниками та комплекс 

новітніх механізмів, організованих навколо взаємодії робітників, активізації 

творчих здібностей персоналу, інтеграції його зусиль на досягнення поставлених 

цілей. Саме активна взаємодія управлінця з підлеглими є позитивним 

показником розвитку закладу ресторанного господарства. 
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Хамбір О.П.  

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ЯК НЕОБХІДНИЙ ІНСТРУМЕНТ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ 

У статті проведено дослідження поняття «бізнес-план», процесу бізнес-

планування, наведені різні точки зору вчених. Розкрито особливості бізнес-

планування в готельному бізнесі, описані основні функції, завдання, принципи і 

методи бізнес-планування підприємств готельного бізнесу. 

Ключові слова: готельний бізнес, бізнес-планування, бізнес-план, діяльність, 

підприємство, стратегія. 

Постановка проблеми.  В даний час планування роботи підприємств 

готельного бізнесу стає необхідним елементом управління. Правильне і 

своєчасне складання планів діяльності підприємств готельної сфери обумовлює 

успішну і узгоджену роботу всіх підрозділів підприємства, а також його 

згоджену роботу з іншими підприємствами. Планування дозволяє уникнути 

необґрунтованих витрат, підвищити ефективність використання ресурсів 

підприємства.  

Цінність планування полягає не стільки в документі, званому планом, 

скільки в аналізі факторів планування, оцінки їх ролі, в збереженні або 

підвищенні ефективності діяльності підприємства готельного бізнесу та 

можливих значень, які можуть бути досягнуті в результаті реалізації заходів, 

намічених для їх  здійснення за підсумками аналізу. 
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Сьогодні стало зрозуміло, що без ведення планової роботи на підприємстві 

навряд чи можна досягти бажаних результатів. Роль і значимість планування 

зростає в умовах динамічного розвитку економіки, хаотичного ринку і постійно 

наростаючої конкурентної боротьби на ринку готельних послуг. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання складання бізнес-планів 

з урахуванням економічної ситуації розглянуті у наукових працях відомих 

вчених: Н. Крилової, В. Чичина, К. Кіпермана, І. Ліпсіса, М. Алексєєва, Г. 

Львовського, В.Маркової, С. Покропивного, М. Муллей, А.Полякова, Х. Роузена, 

Ю. Скирко, В. Хруцького та інших [8]. 

 У дослідженнях, які присвячені бізнес-планування в готельному бізнесі, 

виділяють праці вчених: А. Бєлоусов, В. Вилегжаніна, С. Кірсанова [7]. 

Аспекти функціонування та розвитку готельних підприємств розглядаються 

у наукових працях вітчизняних і зарубіжних авторів: В. А. Азара, Р. А. Браймера, 

О. П. Дуровича, М. І. Кабушкіна, В. І. Карсекіна, В. О. Квартальнова, Н. М. 

Кузнєцової, Г. А. Папіряна, Т. І. Ткаченко, Д. Уокера, О. Д. Чудновського. 

Метою статті є дослідження бізнес-планування як необхідного інструменту 

діяльності підприємств готельного бізнесу. 

Виклад основного матеріалу. Сучасна економічна ситуація в Україні та 

світі, пов’язана з переходом до ринкових відносин та пандемією коронавірусу, 

диктує підприємствам новий підхід до внутрішнього планування. Вони змушені 

шукати такі форми і моделі планування, які забезпечували б максимальну 

ефективність прийнятих рішень. Оптимальним варіантом досягнення таких 

рішень в нових економічних умовах господарювання є бізнес-план. В умовах 

ринкової економіки ні одне підприємство не зможе працювати прибутково без 

ретельно підготовленого бізнес-плану. 

В зарубіжних країнах з розвиненою ринковою економікою бізнес-плани 

давно зайняли гідне місце. Саме бізнес-план допомагає підприємствам 

продумувати свою стратегію, порівнювати ентузіазм з реальністю і 

усвідомлювати існуючі обмеження. Тому розробка бізнес-планів стає сьогодні 

актуальним завданням. Правильно розроблений бізнес-план дозволяє уникнути 

потенційно небезпечних помилок в діяльності підприємства. 
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Поняття бізнес-плану є еквівалентом англійського «Business plan», що 

означає – план справи, бізнесу, комерційної діяльності, торгівлі. У певному 

значенні це поняття пов’язують із підприємницькою діяльністю, хоча в 

англійській мові підприємництво визначається як «enterprise», але сам 

підприємець може позначатися як «businessman» [9]. 

Для того, щоб зрозуміти, що таке «бізнес-план», розглянемо визначення та 

погляди різних авторів спеціалізованої літератури в таблиці 1. 

Критичний аналіз існуючих підходів, дозволив зробити висновок, що 

найбільш повним на наш погляд є визначення Бурова В.П., який дає таке 

визначення: «Бізнес-план являє собою документ, містить обґрунтування дій, які 

необхідно здійснити для реалізації будь-якого комерційного проекту або 

створення нового підприємства»[5]. Так само варто додати, що бізнес-план - це 

результат комплексного дослідження різних сторін діяльності підприємств. 

Таблиця 1 –  Підходи до визначення бізнес-плану 

Автор і робота Визначення 
Барроу Пол 
 

Бізнес-план, це документ, який повинен встановлювати цілі 
компанії і пояснювати, як і коли вони будуть досягнуті [2]. 

Буров, В. П.  Бізнес-план являє собою документ, що містить обґрунтування дій, 
які необхідно здійснити для реалізації будь-якого комерційного 
проекту або створення нового підприємства [5]. 

Лудольф Ф., 
Ліхтенберг С. 

Бізнес план або, іншими словами, проект розвитку підприємства, 
план підприємницького починання або концепція бізнесу 
відбиває вихідну стратегічну ситуацію і перспективу розвитку 
справи, фірми, підприємства або його підрозділи [6]. 

Шевчук Д. А.  Бізнес-план для підприємства рівносильний кресленнями для 
будівельника. Він показує, якими методами і за допомогою яких 
засобів кампанія збирається досягти цілей. Він є покроковим 
щоденником в організації нової справи [11]. 

 

Всупереч поширеній думці бізнес-план необхідний не тільки при створенні 

нового готельного підприємства. Бізнес-план є обов’язковим інструментом 

розвитку будь-якого готельного підприємства, що служить для опису коротких і 

середньострокових перспектив діяльності підприємства. 

Складання бізнес-планів має наступні причини:  

По перше. Для зовнішнього використання, щоб представити планування в 

найбільш вигідному світлі для майбутніх інвесторів та кредиторів. 
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По-друге. Для внутрішнього користування. В даному випадку бізнес-план 

представляється з усіма сильними і слабкими сторонами, використовується як 

інструмент управління готельним підприємством.  

Складання в першу чергу внутрішньо орієнтованого бізнес-плану завжди 

знаходиться в інтересах обох сторін, як замовника, так і організатора (табл.2). 

Таблиця 2 – Основні функції бізнес-плану підприємств готельного 

господарства 

Внутрішня діяльність Зовнішні функції 
Розробка стратегії (концепції) розвитку 
підприємства готельного господарства і 
конкретизація окремих напрямів його 
діяльності 

Залучення коштів для реалізації проектів 
інвестицій 
 

Розробка і здійснення проектів створення 
нової продукції (послуги) 

Обґрунтування для включення проектів до 
державних програм і отримання коштів з 
централізованих джерел 

Оцінка внутрішнього наукового, технічного, 
виробничого та комерційного потенціалу 
підприємства і виявлення резервів 

Отримання банківських кредитів 
 

Підготовка та здійснення заходів щодо 
впровадження нових технологій та придбання 
обладнання для готелю 

Забезпечення успішної реалізації акцій 
підприємства на фондовому ринку 
 

Підбір нових і підвищення кваліфікації 
власних працівників і фахівців 
 

Організаційно-фінансове обґрунтування 
необхідності створення спільних виробництв, 
підприємств з використанням іноземного 
капіталу та інших форм спільної діяльності. 

Контроль за фінансовими результатами 
діяльності підприємств готельного 
господарства 

Розробка і здійснення заходів щодо створення 
фінансово-промислових груп 
 

Заходи щодо зниження ступеня ризику в 
діяльності готельного підприємства 

Система оцінки ризиків 
 

Формування сприятливого іміджу 
підприємства готельного господарства 
 

Об’єктивне надання інформації в зовнішніх 
джерелах (ПР-діяльність) та участь у 
громадській діяльності 

План заходів запобігання банкрутству і 
виходу з кризових ситуацій 
 

Створення інвестиційних та інших програм 
підтримки свого бізнесу, доступного 
зовнішнім зацікавленим користувачам 

 

Бізнес-план не є постійним документом: він систематично оновлюється, у 

нього вносяться зміни, які відбуваються всередині готельного підприємства, 

зміни на ринку, з оцінкою економічної ситуації в країні і регіонах в цілому. 

Бізнес-планування ґрунтується на:  

–конкретному виду  діяльності підприємства; 



256 

–аналізі виробничо-господарської і комерційної діяльності готельного 

підприємства, метою якого є виділення її слабких і сильних сторін, специфіки і 

відмінностей від інших аналогічних підприємств; 

–вивченні конкретних фінансових, техніко-економічних організаційних 

механізмів, які використовуються в економіці для реалізації конкретних завдань. 

Особливістю бізнес-плану як стратегічного документа є його 

збалансованість за визначеними завданнями з урахуванням реальних фінансових 

можливостей підприємства готельного господарства. Для того, щоб бізнес-план 

був прийнятий, він повинен бути забезпечений необхідними фінансовими 

ресурсами. Це в значній мірі визначає характер проектів, які визначаються при 

розробці бізнес-плану. Ці проекти повинні бути не тільки інноваційними, тобто 

відрізнятися науково-технічним нововведенням, а мати достатньо повну 

розробку: які витрати необхідні для їх реалізації і який прибуток очікується. 

Бізнес-план, як документ стратегічного розвитку зазвичай пишеться на 

перспективу, і складають його на середньострокову перспективу, приблизно від 

3 до 5 років. 

Наявність бізнес-плану чисто психологічно викликає відчуття ґрунтовності, 

солідності підприємницького починання, його власника. 

Бізнес - план - це інструмент контролю і управління дозволяє забезпечити 

планомірне просування підприємства готельного господарства до поставлених 

цілей [9]. 

Бізнес- планування допомагає вирішити чотири основні завдання:  

–Вивчити ємність готельного ринку; 

–Оцінити витрати; 

–Виявити реалізовуються зони ризику діяльності готельного підприємства; 

–Визначити поточні та перспективні фінансово-економічні показники 

діяльності готельного підприємства. 

Бізнес-планування підприємств готельного господарства здійснюється 

згідно з такими принципам: 
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1. Принцип єдності - полягає в тому, що готель є цілісною системою, а його 

складові елементи повинні розвиватися в одному напрямку. Всі плани кожного з 

підрозділів готелю повинні узгоджуватися з планами всього готелю. 

2. Принцип участі - кожен співробітник готелю при бізнес-плануванні бере 

участь в плановій діяльності, що не залежить від займаної посади.  

3. Принцип безперервності - процес планування в готелі повинен 

характеризуватися сталістю. Це необхідно через те, що умови зовнішнього 

середовища відрізняються невизначеністю і мінливістю, тому керівники 

готельного підприємства повинні вносити корективи і уточнювати плани, 

враховуючи всі зміни. 

4. Принцип гнучкості - наявність можливості зміни спрямованості планів 

через появу непередбачених обставин. 

5. Принцип точності - кожен бізнес-план повинен складатися з найбільш 

можливим ступенем точності. 

6. Принцип обов’язковості виконання - прийнятий до виконання плану є 

обов’язковим для виконання всіма співробітниками підприємства 

Бізнес-планування в готельної діяльності здійснюється за допомогою 

оцінки фінансового становища, а також фінансового аналізу. Дані оцінки 

проводяться для аналітичного вивчення розвитку ситуації, і в подальшому для 

вироблення оптимального управлінського рішення, відповідного конкретних 

умов [5]. 

Бізнес-планування в готельній галузі проводиться в кілька етапів: 

1. Розробка ключових цілей розвитку готелю; 

2. Визначення конкретних цілей на даний часовий період; 

3. Виявлення шляхів і засобів досягнення поставлених цілей; 

4. Здійснення контролю за реалізацією цілей за допомогою зіставлення 

фактичних і планових показників. 

Методи бізнес-планування в готельної діяльності – це найважливіший 

інструмент. У сучасній теорії і практиці присутній багатий інструментарій, що 

дозволяє вирішувати безліч різних питань. 
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Основними методами планування в готельної діяльності є: 

Балансовий метод, для якого характерно встановлення вартісних та 

матеріально-речових пропорцій в показниках. Зазвичай даний метод 

застосовується в якості врівноважуючих таблиць, які містять дані про наявність 

і джерела утворення ресурсів і відповідних потребах в них. Він призначений для 

перевірки обґрунтованості розрахунків, взаємозв’язку показників і розділів на 

різних стадіях планування. 

Дослідно-статистичний метод орієнтований на фактичні результати, 

досягнуті в минулому, при екстраполяції яких можна визначити план 

необхідного показника. 

Нормативний метод базується на застосуванні норм і нормативів витрат 

різних ресурсів для обчислення змінних величин. Даний метод широко 

застосовується при обґрунтуванні кількісної величини визначених завдань. 

Економіко-математичні моделі і методи, сутність яких полягає в тому, що з 

їх допомогою можна з меншими тимчасовими і фінансовими витратами знайти 

кількісне вираження взаємозв’язків складних соціально-економічних, 

технологічних та інших процесів, опосередкованих в показниках [9]. 

Застосування програмно-цільового методу в бізнес-плануванні в готельної 

діяльності пов’язано з рішенням великих проблем у розвитку на різних 

управлінських рівнях і полягає у формуванні кінцевих цілей розвитку і програм 

по їх досягненню. 

Експертний метод базується на застосуванні інтуїтивного і логічного 

аналізу як прямих, так і непрямих асоціацій і аналогій, для нього характерно 

залучення експертів у відповідній області [10]. 

Головним інструментом бізнес-планування підприємств готельної галузі є 

кошторисна планування. 

Процес бізнес-планування підприємств готельної галузі являє собою 

сукупність дій і стадій, які пов’язані з ситуаційним аналізом зовнішнього 

середовища, визначенням цілей бізнес-планування, реалізацією процесу 

планування, просуванням бізнес-плану, а також контролем за ходом його 

виконання. 
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Висновки і перспективи подальших досліджень. У сучасних ринкових 

умовах бізнес-планування є важливим інструментом не тільки діючих 

підприємств готельного господарства, але і для тих, які лише проектуються. З 

допомогою бізнес-плану можна отримувати необхідні інвестиції, розробляти 

реальні плани на віддалену перспективу, складати схеми фактичних, прогнозних, 

кількісних оцінок фінансових, економічних та інших показників 

Таким чином, бізнес - планування це економічно обґрунтований метод 

стратегічного розвитку підприємницької діяльності підприємства у формі 

постійно діючого документа, в який вносять зміни і доповнення, при цьому він 

має свою організовану структуру в яку включені наступні пункти: короткий опис 

(резюме), бізнес і його стратегія, ринок і маркетингова стратегія, виробництво та 

експлуатація, управління і процес прийняття рішень, юридичне обґрунтування 

(план), фінансово-економічне та інвестиційне обґрунтування (план), облік 

можливих факторів ризику. 
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Хом’юк М.М. 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВААННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ХАРЧОВИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПРИГОТУВАННЯ РИБНИХ СТРАВ 

Розглянуто сучасні тенденції державної політики збереження здоров’я та 

працездатності населення, досліджено харчову цінність риби і продукції з неї, 

визначено необхідність розробки та впровадження інноваційних технологій 

рибних продуктів, особливості їх застосування. 

Ключові слова: риба, продукти, технологія, цінність, sous-vide, фьюжн, 

фудпейрінг. 

Концепція державної політики України передбачає заходи, спрямовані на 

збереження здоров’я та працездатності населення, подовження тривалості й 

поліпшення якості життя громадян. На стан оздоровлення людей, емоційний 

настрій і ефективність роботи людей впливає багато чинників із нашого оточення 

– харчовий раціон, рівень фізичних і нервових навантажень, швидкість обміну 

інформацією та ін. 
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Для досягнення поставлених цілей підприємство повинне організовувати 

свою діяльність так, щоб тримати під контролем усі технічні, адміністративні і 

людські фактори, що впливають на якість продукції і її безпека. 

Ринкові відносини обумовили пред’явлення підвищених вимог не тільки до 

формування і раціонального управління асортиментом споживчих рибних 

продуктів у роздрібній торговій мережі, але і до якості та розробки інноваційних 

технологій виробництва кулінарної продукції з риби, реалізованої в закладах 

ресторанного господарства.  

Проблема розробки інноваційних технологій – одна з головних задач 

розвитку економіки нашої країни. Серед інноваційних рибних продуктів важливе 

місце займають збагачені вітамінами, мікроелементами продукти. 

У сучасній українській кухні для приготування страв та кулінарних виробів 

асортименту страв використовують різноманітні види річкових, морських і 

океанських риб. Тому застосування інноваційних харчових технологій до 

виготовлення продукції саме із цієї сировини є актуальним і потребує подальших 

досліджень. 

Метою роботи є наукове обґрунтування розробки рибних продуктів із 

застосуванням інноваційних технологій в сучасних економічних умовах в 

Україні. 

Над дослідженням проблеми впровадження інноваційних технологій у 

технологічний процес приготування рибних продуктів працювали ряд 

зарубіжних і вітчизняних вчених, зокрема Михайлов В.М., Радченко Л.О., 

Новікова О.В., Биков В.П., Васюков М.В., Менчинська А.А. Сидоренко О.М., 

Перцевий Ф.В., Терешкін О.Г., Гурський П.В., Ющенко Л.П., Васюкова Г.Т. та 

інші. Приділялося багато уваги переробці риби на харчових підприємствах малої 

потужності. Напрямки досліджень стосувалися технологічних особливостей 

впровадження нетрадиційних кулінарних технологій у процес приготування 

рибних страв та розширення їх асортименту. 
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Риба є цінним харчовим продуктом. Вона містить добре засвоювані 

повноцінні білки, жир, мінеральні солі і вітаміни А й D. З мінеральних речовин 

у рибі міститься багато кальцію, фосфору, заліза, а в морській рибі – йоду [3]. 

М’ясо риби містить дуже мало сполучної тканини, швидко переварюється й 

краще засвоюється, ніж м’ясна їжа.  

Риба містить більше омега-3 жирних кислот, які вкрай важливі для гарного 

функціонування організму, роботи мозку і тісно пов’язані зі зменшенням ризику 

багатьох захворювань. Щоб кількості омега-3 в організмі було достатньою, 

рекомендується їсти рибу, багату жирами, принаймні, один або два рази на 

тиждень [1]. 

Риба – один з кращих продуктів для здорового серця. Дослідження говорять, 

що у людей, які регулярно їдять рибу, знижується ризик серцевих захворювань.  

З віком робота мозку погіршується (вікове зниження когнітивних функцій). 

В цілому, це природний і нормальний процес, але існують такі серйозні 

нейродегенеративні відхилення, як хвороба Альцгеймера, коли робота мозку дає 

збій. Риба – один з можливих способів уникнути цього. Це залежить від сірої 

речовини в мозку – основної функціональної тканини мозку, що містить 

нейрони, які обробляють інформацію, зберігають спогади і взагалі роблять нас 

людьми. 

Дослідження показують, що люди, які їдять рибу щотижня, мають більше 

сірої речовини в центрах мозку, що регулює емоції і пам’ять. 

Корисні властивості риби поширюються навіть на наш емоційний стан. 

Причому порція тунця або сьомги може не просто підняти настрій, але і боротися 

з таким серйозним захворюванням, як депресія. Люди, які їдять рибу, менше 

схильні до неї. Справа тут знову в компоненті омега-3 – жирні кислоти корисні 

в боротьбі з депресією і значно підвищують ефективність антидепресантів [1]. 

Риба є найкращим дієтичним джерелом вітаміну D. Найбільша його 

кількість міститься в жирній рибі, такій як оселедець і лосось. Всього одна порція 

лосося вагою в 113 грам містить близько 100% рекомендованої дози вітаміну D. 

Риба займає значне місце в харчуванні. Рибні страви можуть бути 

використані для святкового столу, буденної їжі, для дієтичного та дитячого 

харчування. 
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Риба містять в своєму складі йод. А в багатьох регіонах України йоду не 

вистачає в ґрунті і, відповідно, рослинна і тваринна продукція, яка вирощується 

на цих землях, не містить достатньої кількості цього мікроелементу. Йод відіграє 

дуже важливу роль у функції щитовидної залози, яка під впливом розумових та 

фізичних навантажень сильно активізується. 

Різні види риби відрізняються за смаком і вмістом поживних речовин. Ніжне 

і м’яке м’ясо риби, смак і аромат, велика кількість приправ, спецій, прянощів, 

соусів — все це сприяє приготуванню широкого асортименту страв. Для 

приготування рибних страв необхідно визначити спосіб кулінарної обробки, що 

дасть змогу не тільки приготувати смачну страву, а й зберегти у ній цінні 

поживні речовини. 

Будь-яка риба корисна для здоров’я через наявність в ній всіх 

перерахованих вище компонентів. І все ж деякі види більш жирні, а від того і 

мають трохи більше корисних властивостей [3]. 

Лосось – це суцільне джерело вітаміну D, B, омега-3 і калію. Останній 

знижує кров’яний тиск, запобігає надмірному утриманню води. 

Думки вчених розходяться в тому, який лосось корисніше – дикий або 

штучно вирощений. На користь першого говорить більша кількість омега-3 в 

його складі, але й штучний лосось не можна звинувачувати в нестачі корисних 

речовин. 

Риб’ячий жир добувається з печінки саме тріски. Вона багата жирними 

кислотами Омега-3 і вітаміни А і D, що називаються відповідно «очним 

вітаміном» і «вітамін сонця», сприяють гостроті зору, росту клітин в організмі, а 

також зміцнюють кісткові тканини. 

У м’ясі тріски також присутній вітамін B12, у якого теж є друга назва — 

«червоний вітамін». Він підтримує у хорошому стані нервову систему людини, 

наводить порядок в енергетичному балансі організму, допомагає відтворенню 

еритроцитів, а також успішному розвитку дітей 

Дуже помітно присутність в трісковому філе такого найважливішого 

мінералу, як селен. В порції (85 г) цієї риби мінерал присутній у кількості більше 

половини (58 %) добової норми. Багате філе фосфором і мікроелементами 

«краси» у вигляді цинку, сірки і того ж селену. 
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В великій кількості присутній в ній калій, кальцій, настільки необхідний для 

росту дитячого організму. М’ясо тріски не слід вживати одночасно з сиром, 

оскільки це сильно погіршує травлення. Цей продукт відрізняється високим 

вмістом білка і досить невеликою присутністю жиру. Як правило, в сирому філе 

міститься близько 19 % білка і тільки від 0,3 до 0,9 % жиру.  

Ці якості обумовлюють важливі дієтичні властивості. Її високоякісний білок 

здатний замінити жирні сорти свинини і яловичини таким чином, що людина не 

відчуває при цьому ніякого занепаду сил і відсутності почуття ситості, хоча жиру 

з рибою він споживає зовсім мало [7]. 

Прісноводна риба теж може бути дуже корисною. У цій рибі присутній 

багатий хімічний склад, який і зумовлює користь філе. Воно насичене вітамінами 

А, С, Е і вітамінами групи В. Крім вітамінів в ньому присутня і велика кількість 

мінералів. У рибі містяться дуже важливі кислоти і протеїни, корисні для 

організму, а страви з сома не тільки важливі, але і смачні, і поживні.  

Завдяки низькому вмісту калорій рибу можна віднести до дієтичного 

продукту, який можна включати в меню для схуднення. З огляду на те, що в рибі 

міститься невелика кількість калорій, але вона відрізняється високою 

поживністю і набором корисних хімічних речовин, філе сома не тільки додає 

енергії, але і покращує стан шкіри, волосся, нігтів, зміцнює імунітет і нервову 

систему [6].  

Основна вимога до будь-якого рибного продукту – його абсолютнi свiжiсть 

i доброякiснicть. Недостатньо свiжа риба може стати причиною серйозного 

захворювання: токсикоiнфекцiй i токсикозiв, викликаних бактерiями родiв 

сальмонели, кишкової палички, протею, клостридiями, рiзною коковою 

мiкрофлорою. Biдомi випадки видiлення з кишечнику i шлунка риби збудникiв 

iнфекцiйних захворювань тварин i людей [7]. 

При обробцi риби в закладах ресторанного господарства слiд чiтко 

дотримуватися вcix правил caнітарії i гiгiєни. Так, наприклад, якщо при 

вимочуваннi солоної риби або при розморожуваннi мороженої буде 

застосований неправильний температурний режим або порушена встановлена 



265 

тривалiсть процесу, то продукт, особливо в теплу пору року, може стати 

непридатним до вживання. Для збереження якостi риби та рибних продуктiв 

застосовують рiзнi засоби консервування, в основу яких покладена 

бактерiостатична або бактерицидна дiя щодо життєдiяльності мiкроорганiзмiв. 

Для попередження зараження риби мікрооpганiзмами важливе значення має 

своєчасне видалення нутрощiв та голови [7]. 

Залежно від способів теплової обробки рибні страви поділяють на відварні, 

припущені, смажені, тушковані і запечені. 

Для варіння можна використовувати всі види риби. Рибу варять порційними 

шматками, цілими тушками і кругляками.  

Готовність риби визначають проколюванням кухарською голкою в 

найтовстішій частині. У місці проколювання має виділятися прозорий сік; якщо 

сік рожевий, то рибу слід доварити.  

Припускання — найпоширеніший вид теплової обробки, під час якого у 

бульйон переходить менше поживних речовин, ніж при варінні. Цим способом 

готують рибу, що має найбільшу енергетичну цінність, з ніжною шкірою і 

м’якоттю.  

Для смаження використовують рибу майже всіх видів. Риба смажена має 

чітко виражений смак завдяки утворенню на поверхні підсмаженої кірочки, 

містить велику кількість цінних поживних речовин. Калорійність риби 

підвищується, оскільки вона поглинає певну кількість жиру. Для смаження 

використовують цілу дрібну рибу, а велику нарізають на порційні шматки, 

розроблені на філе з шкірою і реберними кістками, на філе з шкіркою без кісток 

і чисте філе.  

Тушковані рибні страви мають приємний смак, аромат, соковиту 

консистенцію, оскільки їх готують з додаванням нашаткованої моркви, 

петрушки, ріпчастої цибулі, томатного пюре, оцту, олії, цукру, рибного 

бульйону.  

Запечені страви готують з різних видів риби. Дрібну запікають цілою 

(карась, лящ, короп, лин). Велику рибу нарізають на порційні шматочки без 
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кісток. Запікають рибу в основному з гарніром – картоплею вареною або 

смаженою (з сирої), картопляним пюре, картоплею смаженою (з вареної), 

капустою тушкованою, розсипчастою гречаною кашею, макаронами відварними 

під соусом білим основним, паровим, молочним, сметанним, томатним, 

майонезом.  

Поряд з основними видами теплової обробки риби, ми пропонуємо 

використовувати інноваційні методи приготування рибних продуктів, такі як су-

від, фьюжн, фудпейрінг, нетрадиційні поєднання гарнірів та соусів. 

Технологія приготування су від (sous-vide ) – це революція в світі кулінарії. 

Метод був винайдений шеф-кухарем Джорджем Пралусом в 1960-х роках, але 

гідно оцінений тільки в 2000-х. Суть технології sous-vide полягає в тому, що при 

приготуванні м’яса, риби, фруктів і овочів використовуються спеціальні 

вакуумні пакети. Усі інгредієнти розміщують у термопакеті та відправляють в 

гарячу воду, де при низькій температурі готують до 72 годин. 

Такий метод дозволяє готувати страви у власному соку, без найменшого 

додавання жиру. При цьому всі смакові якості проявляються набагато яскравіше, 

а продукти зберігають ніжність і м’якість [8]. 

Цей метод низькотемпературного, повільного приготування дає 

неперевершені результати. 

Приготування су-від дозволяє досягти рівномірного розподілу температури 

всередині всього продукту, що забезпечує однаковий рівень готовності страви, 

нічого не висохне, не підгорить і не залишиться сирим. 

Завдяки низькотемпературні обробці мембрани клітин продукту 

залишаються неушкодженими, що сприяє збереженню соковитості, ароматів, 

смаків, кращому проникненню маринаду, спецій, а також залишає корисні білки 

і вітаміни, які руйнуються при температурі вище 90°C 

Корисні легкі жири, що містяться в м’ясі та рибі легко руйнуються при 

високій температурі в присутності кисню. Технологія sous vide залишає ці 

речовини неушкодженими і страви стають ще більш корисними. 
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У закладі ресторанного господарства даний метод використовується для 

приготування великої кількості їжі заздалегідь. Це зменшує кухонний поспіх, 

дозволяє приділити більше часу прикрашенню і подачі готової страви клієнту, а 

також збільшує час зберігання страви без додавання в нього консервантів і 

заморозки. 

Завдяки попередньому вакуумуванню, спеції і маринад краще проникають 

всередину риби, створюючи дивовижні смаки і аромати. А корисні 

мікроелементи зберігаються в більшій мірі, ніж при приготуванні на пару. 

Вага готового продукту залишається практично незмінною. 

Для більшості харчових продуктів теплова обробка є завершальним етапом 

кулінарної обробки. Правильна теплова обробка знищує вегетативні та частково 

спорові мікроорганізми. 

Теплова обробка є останнім відповідальним процесом, який забезпечує 

знезараження сировини від мікроорганізмів. Ступінь виживання мікробів 

залежить від рівня бактеріального забруднення сировини та напівфабрикатів, 

товщини кусків риби, жирності рибних виробів, кількості жиру, що 

використовується для смаження, терміну теплової обробки та температури 

всередині продукту [8]. 

Фудпейрінг – ще одна кулінарна сенсація, по суті, це наука про найкращі 

смакові поєднаннях продуктів. Її основоположником є біоінженер Бернар 

Лаусса, який провів великі дослідження в області сприйняття людиною запахів, 

смаків і візуальних образів. Він з’ясував, що насолода людей від їжі на 80% 

складається завдяки нюху. Тому вчений вивів в центр методу – ароматичні 

сполуки продуктів. У результаті аналізу величезної кількості комбінацій 

інгредієнтів була складена база даних і каталог, де можна знайти найбільш 

виграшні смакові поєднання. Це дає велику свободу для кулінарних 

експериментів і створення нових рецептів.  

Фьюжн-кулінарія – гармонійне поєднання всього найкращого з західної та 

східної гастрономії. Цей метод передбачає використання лише найкращих, 

якісних і свіжих продуктів, які ідеально підходять і доповнюють один одного. 
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Обов’язкова складова фьюжн – спеції, які допомагають відчути ситість навіть від 

маленької порції, що запобігає переїдання. 

Під час розробки інноваційних технологій рибних страв слід приділити 

увагу новітніми технологіям фірмових страв, впровадженню нових видів 

сировини, продуктів чи устаткування, а також застосуванню нових кулінарних 

прийомів, режимів, операцій, що застосовуються при виготовленні даних страв 

чи виробів.  

Для приготування рибних продуктів за інноваційними технологіями 

потрібне сучасне та багатофункціональне обладнання. 

Серйозними перевагами пароконвектомату є, в першу чергу, можливість 

скорочення робочої площі гарячого цеху, а також зниження витрат 

електроенергії. Це пристрій з розряду теплового обладнання, у якому найкраще 

запікати рибу як за допомогою традиційної технології конвекції (циркуляції 

гарячого повітря), так і з використанням парогенератора (забезпечення наявності 

пара в камері), комбінованим способом. 

Конвекція – це спосіб приготування їжі з використанням гарячого повітря 

(150-250 0С), яке циркулює навколо страви. Розміщенні всередині робочої 

камери тени виробляють тепло, яке за допомогою вентиляторів розноситься по 

всьому простору камери. Даний спосіб дає можливість пропікати продукти 

рівномірно, і домагатися утворення рум’яної скоринки. 

При комбінованому способі приготування поєднуються гаряче повітря і пар. 

Наявність пари запобігає підсушування продуктів, в той же самий час наявність 

гарячого повітря гарантує рівномірне просмаження. Перевагою є не тільки якість 

продукту, але і зниження часу приготування. 

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 
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харчування – важлива державна проблема сьогодення, одним із шляхів 

вирішення якої є впровадження інноваційних кулінарних технологій у 

технологічний процес виготовлення рибних страв. 
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ОСОБЛИВОСТІ НУТРІЄНТНОГО СКЛАДУ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ СИРОВИНИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА 

ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ 

У статті досліджено фізико-хімічний склад і технологічні властивості молока. 

Охарактеризовано основні хімічні складові молока та наведено дані щодо їх 

кількісного та якісного вмісту. Проаналізовано технологічні властивості 

сировини для виробництва молока тривалого зберігання. 

Ключові слова: молоко, УВТ-обробка, білки, жири, вуглеводи, термостійкість. 

Проблема харчування є однією з найважливіших соціальних проблем, 

оскільки життя людини, її здоров’я і праця неможливі без повноцінної їжі. Вчені 

розробили теорію збалансованого харчування, згідно з якою в раціоні людини 

повинно міститися не тільки необхідну кількість білків, жирів, вуглеводів, але і 

такі речовини як незамінні амінокислоти, вітаміни, мінеральні солі, в певних, 

вигідних для людини пропорціях. Молочним продуктам, враховуючи їх 

біологічну повноцінність в організації правильного харчування, відводиться 

першорядна роль. 

В умовах економіки України, коли молокопереробна галузь має досить 

багато проблем, які перешкоджають її ефективному розвитку, забезпеченість 

населення таким необхідним продуктом харчування виходить на передній план.  

Для дотримання встановлених вимог та мікробіологічних показників 

безпеки молока, підвищення ефективності процесу його обробки та подовження 

терміну зберігання і при цьому зниження енергоємності його виробництва, 

сьогодні використовують найсучасніші технологічні розробки, серед яких 

значимою є ультрапастеризація – ультрависокотемпературна обробка. 
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Метою статті є аналіз нутрієнтного складу і технологічних властивостей 

сировини для виробництва молока тривалого зберігання, особливостей фізико-

хімічних перетворень у структурі молока при тепловій обробці. 

Проблемами дослідження фізико-хімічного складу і технологічних 

властивостей сировини для виробництва молока тривалого зберігання займались 

такі вітчизняні науковці, як Жила В.І., Лисиченко М.Л., Рибак О.М., Романчук 

І.О., Рудакова Т.В., Моісеєва Л.О. та інші. 

В країнах з розвиненою молочною промисловістю питному молоку з 

тривалим терміном зберігання приділяють особливу увагу. При цьому склалися 

наступні тенденції. У країнах Західної Європи набуло розвитку виробництво 

питного молока з тривалим терміном зберігання (від 30 днів до 6 місяців і 

більше) переважно УВТ-обробки з асептичним розливом. В даний час частка 

стерилізованого молока в країнах ЄЕС становить в середньому близько 40%, а у 

Франції, Італії, Німеччини більше 50%. У США і Канаді такого молока 

випускається менше, тому що перевага віддається пастеризованому молоку, яке 

не має присмаку високотемпературної обробки. 

З тих пір, як людство освоїло тваринництво, молоко стало одним з основних 

продуктів харчування людини. Молоко відрізняється від інших продуктів 

харчування тим, що в його складі представлені всі необхідні для організму 

харчові та біологічно активні речовини в збалансованому стані. Молочний жир 

відрізняється особливим складом, смаком і високою засвоюваністю. Молочні 

білки містять майже всі незамінні амінокислоти. Молочний цукор – лактоза – за 

поживністю дорівнює цукру, але менш солодкий.  

У молоці містяться велика кількість вітамінів, у порівнянні з іншими 

продуктами воно багатше солями кальцію, фосфору, калію, магнію, в ньому 

міститься багато мікроелементів - Со, Na, Cu, S, Ag і ін. Завдяки оптимальному 

співвідношенню кальцію і протеїнів у складі молока молочний кальцій 

засвоюється набагато краще, ніж кальцій з інших продуктів харчування. З цієї 

причини молоко дуже корисне людям: воно вберігає їх від розвитку остеопорозу, 

що веде до переломів кісток. 
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В процесі УВТ-обробки при 135-145°C з витримкою 2-4 сек. молоко зазнає 

значно менші фізико-хімічні зміни компонентів молока. При використанні УВТ-

режиму стерилізоване молоко має білий колір і не набуває яскраво виражених 

смаку і запаху кип’яченого молока.  

Сьогодні ультрапастеризація є найбільш оптимальною обробкою, при якій 

молоко повністю очищається від сторонніх мікроорганізмів, при цьому втрати 

корисних речовин мінімальні. 

Після обробки молоко необхідно захистити від повторного проникнення 

сторонніх бактерій. Велике значення має асептична упаковка – невід’ємна 

частина технології ультрапастеризації [1]. 

По перетравності і збалансованості амінокислотного складу білки молока 

відносяться до найбільш біологічно цінних (табл. 1).  

Таблиця 1 – Основні білки молока та їх характеристика [3, с. 14] 

Білок Вміст у знежиреному молоці, г/л Молекулярна маса, тис.
Казеїни:  
– αs1-казеїн   
– αs2-казеїн  
– β-казеїн 
– γ- казеїн  
Сироваткові білки:  
– β-лактоглобулін 
– α-лактоглобулін 
– альбуміни сироватки крові 
– імуноглобулін G1 (Ig G1 ) 
– імуноглобулін G2 (Ig G2 ) 
– імуноглобулін А (Ig А) 
– імуноглобулін М (Ig М) 
– секреторний компонент 

 
12–15 
3–4 
9–11 
2–4 

 
2–4 

0,6–1,7 
0,4 

0,3–0,6 
0,05–0,10 
0,05–0,15 
0,05–0,10 
0,02–0,10

22–25 
25 
24 
19 
 

18 
14 
66 

153–163  
146–154  
390–420  
960–1000  

79 
 

Їх засвоєння складає 96 – 98%, показник чистої утилізації – 82%. Важливо 

зазначити, що головний білок молока – казеїн – легко «атакується» і 

перетравлюється в нативному неденатурованому стані за допомогою 

протеолітичних ферментів травного тракту. Біологічну цінність білків 

визначають по амінокислотному показнику «СКОР» – процентний вміст кожної 

амінокислоти в досліджуваному білку по відношенню їх вмісту в «ідеальному» 

білку за шкалою ФАО/ВОЗ (прийнята в 1973 році).  

Для казеїну молока спостерігається деякий дефіцит сірковмісних 

амінокислот, в основному цистину, але ними багаті сироваткові білки молока, 

особливо на лізин і триптофан.  
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Таблиця 2 – Складові компоненти молочного жиру [3, с. 7] 

Ліпіди Складові частини Межі коливань Фази молока
Прості  Тригліцероли 

Диацилгліцероли 
Моноацилгліцероли 
Воски 

98–99 
0,2–0,5 

0,02 
сліди

Жирові кульки 

Складні  Фосфоліпіди:  
– лецитин 
– кефалін 
– сфігномієлін 
Гліколіпіди 

0,2–1,0 
35–40 
29–38 
19–24 
сліди

Оболонки жирових кульок 
і сироватка 

Похідні 
ліпідів  

Жирні кислоти  
сліди Жирові кульки і сироватка

Супутні жиру 
речовини 

Стероїди:  
– холестерол  
– ланостерол  
– дегідростерол 
Жиророзчинні вітаміни:  
– віт. А, мкг/г жиру   
– каротиноїди, мкг/г жиру 
– віт. Е, мкг/г жиру 
– віт. D, мкг/г жиру  
– віт. К, мкг/г жиру

0,25–0,40 
 
 
 
 

7,0–8,5  
8,0–1,0  
2,5–5,0  
сліди  
сліди

Оболонки жирових кульок 
 
 
 

Жирові кульки та 
оболонка 

 

Крім білків, велику цінність у харчуванні людини має жир молока, 

коефіцієнт перетравності якого становить 97-99%. Він всмоктується у організмі 

людини набагато краще інших жирів тваринного походження завдяки тому, що 

відносно низька його температура плавлення і знаходиться він у молоці у тонко 

диспергованому стані. Присутність у молочному жирі дефіцитної арахідонової 

кислоти, жирних кислот з коротким ланцюгом, а також значної кількості 

фосфоліпідів та вітамінів (А, Д, Е) підвищують його біологічну цінність. Крім 

того, співвідношення жиру і білка в молоці близьке до оптимального [2, с. 10].  

Вміст жиру у молоці різних самок відносно сталий. У молоці корів він 

змінюється від 2,6 до 6 %. Ліпіди молока – це нейтральні жири (тригліцероли), 

стерини, стериди, фосфатиди, гліколіпіди та інші (табл. 2). Тригліцероли 

становлять 96-99 % загальної кількості молочного жиру. 

Властивість молочного жиру залежить від його хімічного складу. Якість 

жиру визначається хімічною природою залишків жирних кислот, що містяться у 

молекулах тригліцеролів. У молочному жирі виявлено залишки близько 60-64 

жирних кислот (R–COOH): від С4, до С26 із різним ступенем насиченості                

(табл. 3). 
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Таблиця 3 – Карбонові кислоти у складі молочного жиру коров’ячого 

молока та їх фізико-хімічні властивості [3, с. 8] 

Назва кислоти Формула 
Масова 
частка, 

% 

Температура 
плавлення / 
кипіння, 0С 

Густина, 
г/см3 

Молекулярна 
маса 

Насичені:  
– масляна  
– капронова 
– каприлова 
– капринова 
– лауринова 
– міристинова 
– пальмітинова 
– стеаринова 
– арахінова 
– діоксистеаринова 
 
Ненасичені:  
– олеїнова 
– лінолева  
– ліноленова 
– 9–10-деценова 
– 9–10-додеценова 
– 9–10-тетрадеценова 
– 9–10-гексадеценова 
– 10–11-октадеценова 
– арахідонова 

 
С3Н7СООН 
С5Н11СООН 
С7Н15СООН 
С9Н19СООН 
С11Н23СООН 
С13Н27СООН 
С15Н31СООН 
С17Н35СООН 
С19Н39СООН 
С17Н33(ОН)2-
СООН  
 
С17Н33СООН 
С17Н31СООН 
С17Н29СООН 
С9Н17СООН 
С11Н21СООН 
С13Н25СООН 
С15Н29СООН 
С17Н33СООН 
С19Н31СООН 

 
3,3 
1,8 
1,3 
2,6 
2,7 
10,7 
24,4 
9,5 
6,6 
0,2 

 
 

32,2 
3,6 
0,2 
0,2 
0,3 
1,0 
2,4 
2,5 
0,9 

 
-7,9 / 162 
-1,5 / 205 

+16,0 / 237 
+31,0 / 268 
+44,0 / 176 
+53,8 / 196 
+69,3 / 232 
+62,6 / 215 
+74,5 / 328 

+136 / – 
 
 

+14,0 / 232 
–5,0 / 229 
–11,0 / 232 
+31,5 / 268 
+44,0 / 225 
+58,0 / 250 

- / - 
+51,0 / 288 
+76,0 / 328 

 
0,966 
0,929 
0,910 
0,805 
0,883 
0,863 
0,849 
0,845 

– 
– 
 
 

0,898 
0,906 
0,914 
0,886 
0,868 
0,858 

- 
0,851 
0,824 

 
88 
116 
144 
172 
200 
228 
256 
284 
312 
319 

 
 

288 
280 
279 
172 
200 
228 

- 
282 
312 

 

Важливим харчовим компонентом молока є лактоза. На відміну від інших 

цукрів, вона відносно погано розчинна у воді, повільно всмоктується у 

кишечнику і тому стимулює розвиток у ньому молочнокислих паличок, які 

утворюють молочну кислоту, знищують гнильну мікрофлору і сприяють 

кращому всмоктуванню кальцію і фосфору. Особливо важлива роль лактози в 

харчуванні грудних дітей [4, с. 16]. У складі молока ссавців є від 1,4 до 36 % 

вуглеводів. Найбільше вуглеводів містить молоко носорога – 36 %, у корів –                

4,9 %, з коливаннями від 4,5 до 5,2 %. Вуглеводи у молоці знаходяться у вільному 

та зв’язаному з білками станах, зокрема у складі γ-казеїну, імуноглобуліну, 

лактоферину тощо. Зв’язані вуглеводи складають близько 0,3 % молока. 

Моносахариди молока представлені глюкозою (5–7 мг/100 мл), галактозою                

(8 мг/100 мл), продуктами проміжного обміну вуглеводів (глюкозо-1-фосфатом, 

глюкозо-6- фосфатом, галактозо-1-фосфатом, фруктозо-1,6-дифосфатом) тощо. 
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У складі молока є певна кількість глюкозаміну, галактозаміну, 22 сіалових 

кислот (похідних нейрамінової кислоти), які входять до складу 

глікозаміногліканів і протеогліканів [2, с. 10].  

Велике значення у харчуванні людини мають мінеральні речовини. 

Мінеральні речовини – цінні складові компоненти молока всіх видів ссавців, що 

перебувають у вигляді катіонів і аніонів, солей, кислот, основ, оксидів та 

біокомплексних сполук (табл. 4).  

Таблиця 4 – Вміст мінеральних речовин у коров’ячому молоці [3, с.24] 

Солі 
Вміст, % 

Солі 
Вміст, % 

молоко зола молока молоко зола молока 
1 2 3 4 5 6 

NaCl  0,09 10,62 CaHPO4  0,06 7,42 
KCl  0,08 9,16 Ca3(PO4)2  0,08 8,90 
KH2PO4  0,10 12,77 К(С6Н7О7)  0,05 5,47 
K2HPO4  0,08 9,22 Mg(С6Н7О7)2  0,04 4,05 
Mg2(HPO4 )2  0,03 3,71 Са(С6Н7О7)2  0,20 23,55 
CaHPO4  0,06 7,42 Кальцій казеїну 0,05 5,13 

 

У складі молока виявлено більше 50 мінеральних елементів: Ca, Р, Mg, Na, 

K, Cl, S, Fe, Cu, Mn, Zn, Al, Si, I, Br, Mo, Cd, Pb, Co, F, Cr, Ba, Hg, Sr, Li, Cs, Sn, 

Se, Ni, As, Ag, Ti, V та інші. Їх поділяють на макро- і мікроелементи. 

Вміст макроелементів становить від одного відсотка до 0,001 %, 

мікроелементів – від 0,001 до 0,000001 % і менше.  

Макроелементи – це Ca, Р, Mg, Na, K, Cl, S. 

Інші хімічні елементи вважаються мікроелементами. Більшість 

макроелементів у молоці знаходиться у вигляді іонів, солей, частково 

комплексних сполук, білків, ліпідів. Мікроелементи у молоці зв’язані з 

оболонками жирових кульок (Cu, Fe), казеїном і білками сироватки (Fe, Cu, Mn, 

Zn, Al, І, Se), входять до складу молекул ферментів (Fe, Mn, Zn, Mo), вітамінів 

(Со), гормонів (І, Zn, Cu) тощо [3, с. 24]. 

Молоко і молочні продукти є постійним джерелом вітамінів. Крім того, 

біологічну цінність молока доповнюють різнобічні ферменти, гормони, антитіла 

і інші біологічно активні речовини. Жиророзчинні вітаміни об’єднують вітаміни 

А, D, Е, К, F і Q. Вони не розчиняються у воді, розчинні в органічних 
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розчинниках, термостабільні, стійкі до зміни рН середовища, здатні 

депонуватися у тканинах тваринного організму, найчастіше виконують 

пластичні функції, беруть участь у формуванні структури біомембран клітин і 

тканин [4, с. 47].  

Кількість вітамінів у молоці коливається у широких межах. Вона залежить 

від їх вмісту у кормах періоду лактації, сезону року, кліматичних умов, зони 

утримання тварин (табл. 5). 

Властивості молока як єдиної фізико-хімічної системи зумовлюються 

властивостями компонентів, що містяться в молоці. Будь-які зміни в вмісті і стані 

складених компонентів молока супроводжуються змінами його фізико-хімічних 

властивостей.  

Таблиця 5 – Вміст вітамінів у коров’ячому молоці [3, с. 33] 

Вітамін Вміст, мг/л Вітамін Вміст, мг/л 
А (ретинол)  0,13–0,35 В3 (пантотенова 

кислота)  
2,0–3,8 

D (антирахітичний)  0,002–0,004 В5 (нікотинамід)  0,2–0,7 
Е (токоферол)  0,80–1,00 В12 (ціанокобаламін)  3,0–5,0 
К (антигеморагічний)  0,30–0,40 Вс (фолієва кислота)  52,9–53,9 
В1 (тіамін)  0,70–0,90 Н (біотин)  0,02–0,05 
В2 (рибофлавін)  0,94–1,73 С (аскорбінова 

кислота)  
6,6–17,8 

  Холін 6–48 
 

Складові частини молока чинять різний вплив на його фізико-хімічні 

властивості. Так, від кількості білків більшою мірою залежать в’язкість і 

кислотність молока, але практично не залежить його електропровідність. 

Мінеральні речовини молока сильно впливають на його кислотність, 

електропровідність, але не змінюють в’язкості.  

У молочній промисловості важливо використовувати молоко, що 

характеризується високими масовими частками жиру, білку, сухих речовин, 

тобто молоко з повноцінним хімічним складом. Підвищена кількість основних 

складових частин молока дає можливість поліпшити якість молочних продуктів, 

зменшити витрату сировини на виробництво продукції [5, с. 24].  

До основних технологічних показників молока для виробництва молока 

тривалого зберігання можна віднести термостійкість.  
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Термостійкість – здатність молока, отриманого від здорових тварин, 

зберігати первинні колоїдно-дисперсні властивості білків під впливом 

підвищених температур (115-140 °С).  

Молоко має стійкість при температурі пастеризації і нагріванні до 100 °С 

впродовж кількох десятків хвилин. При вищих температурах і тривалій витримці 

його білки можуть коагулювати. Тривалість нагрівання при 130 °С до коагуляції 

білків в різних зразках молока коливається від 2 до 60 хвилин і вище.  

Видима коагуляція білків молока спостерігається тільки при осадженні 

казеїну, тому термостійкість молока залежить в основному від стійкості 

казеїнових міцел. Стійкість казеїну більшою мірою залежить від білково-

сольового складу (відношення суми катіонів кальцію і магнію до суми аніонів 

фосфатів і цитратів) і рН молока.  

Свіже молоко кислотністю 18 °Т (рН 6,6-6,7 одиниць) витримує 

високотемпературне обробляння без явних ознак коагуляції казеїну. Підвищення 

титрованої кислотності і зниження рН молока в результаті молочнокислого 

бродіння чинять помітний вплив на термостійкість. Утворення молочної кислоти 

викликає зниження негативного заряду білкових часток і порушення балансу між 

солями кальцію (частина колоїдних солей кальцію переходить в іонно-

молекулярний стан).  

Збільшення кількості іонів кальцію в молоці при підвищенні кислотності 

призводить до агрегації казеїнових часток, які легко коагулюють при нагріванні 

[5, с. 27].  

Виходячи з вищесказаного, можна сказати, що головними причинами 

низької термостійкості молока є підвищена кислотність і порушений білковий і 

сольовий склад. Коливання складу молока залежать від пори року, стадії 

лактації, хвороб, породи, індивідуальних особливостей тварин. Термостійкість 

особливо важлива при виробництві стерилізованого молока, молочних 

консервів, продуктів дитячого харчування.  

Термостійкість молока визначають по алкогольній, кальцієвій або 

фосфатній пробі [5, с. 28]. 

Таким чином, харчова та біологічна цінність молока безсумнівна і воно 

повинно бути незамінним продуктом харчування людини в усі періоди її життя.  
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Для виробництва ультрапастеризованого молока (молока тривалого 

зберігання) важливо мати високоякісну сировину з дотриманням усіх 

нормативних показників фізико-хімічного складу та технологічних 

властивостей. 
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Однією з досить численних груп населення є молоді люди, які навчаються в 

навчальних закладах, тобто студенти. У процесі навчання, а особливо в період 

сесій, студенти відчувають великі нервово-емоційні та інші навантаження, що 

негативно позначитися на їхньому здоров'ї та викликає нервові зриви, і в свою 

чергу чинить негативний вплив на процес навчання. Правильне харчування 

студентів в цей період життя виявляється не на останньому місці.  

Студенти – соціальна група населення, об'єднана певним віком, особливими 

умовами життя і побуту. Процес адаптації колишніх школярів до студентського 

життя є складним. При цьому часто порушується режим харчування. Поряд з 

неповноцінним харчуванням, на здоров'я студентів впливають інші чинники, які 

описують сферу їх життєдіяльності, а саме підвищені розумові навантаження, 

малорухливий спосіб життя, а також соціально-економічне становище. В 

результаті, практично кожен студент не має правильно сформованого 

харчування.  

Метою статті є визначення особливостей організації харчування студентів 

за місцем навчання. 

Організація харчування студентів пов'язана з формуванням здорового 

покоління. Харчування є найважливішою складовою здоров'я людини. За даними 

Всесвітньої організації охорони здоров'я, стан здоров'я людини лише на 15% 

залежить від організації медичної служби. Приблизно такий же відсоток 

припадає на генетичні особливості, 70% здоров'я визначаються способом життя 

і харчуванням [1]. 

У зв'язку з браком часу у студентів немає можливості дотримуватися 

правильного режиму прийомів їжі в кількості 3-4 разів. Також характерний в 

основному сидячий спосіб життя – гіподинамія. У поєднанні з незбалансованим 

раціоном харчування це згубно впливає на організм і його стан. Студентська 

пора дуже насичена і різноманітна, відрізняється великим перенапруженням 

нервової системи. Навантаження, особливо в період сесії, значно збільшується 

аж до 15-16 годин на добу. Хронічне недосипання, порушення режиму дня і 

відпочинку, характеру харчування та інтенсивне інформаційне навантаження 
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можуть привести до нервово-психічного зриву. У компенсації цієї негативної 

ситуації велике значення має правильно організоване раціональне харчування. 

Також варто відзначити, що більшість студентів знаходяться майже весь день в 

будівлі навчального закладу, а більшість з них живуть не із своєю сім'єю і не 

харчуються домашньою їжею. До того ж, зростає популярність вживання 

студентами продуктів харчування швидкого приготування, які містять в собі 

велику кількість різних ароматизаторів, барвників, шкідливих жирів [2]. Все це 

веде до неправильного харчування, що є одним з головних факторів ризику 

розвитку багатьох захворювань: хвороби серцево-судинної системи, виразкова 

хвороба шлунка, панкреатит, ожиріння або дефіцит маси тіла, цукровий діабет, 

неврози та ін.  

Найчастіше, студенти харчуються нерегулярно, перекушуючи на ходу, 

всухом'ятку, багато хто не завжди харчується в їдальні через обмеженість свого 

бюджету. Найчастіше в раціоні харчування студентів переважають продукти 

багаті швидкими вуглеводами, які не потребують особливих зусиль в їх 

придбанні, до того ж здатні швидко заповнити енергетичні витрати. 

В результаті дослідження вчених виявлені наступні порушення режиму 

харчування у студентів: близько 25- 47% не обідають, 17-30% харчуються двічі 

на день, близько 10% не обідають або обідають нерегулярно, приблизно 22% не 

вечеряють [3]. Також відзначено, що велика кількість студентів практично не 

вживають гарячі страви. При оцінці якісного складу їжі студентів виявлено 

незбалансованість харчування по ряду таких компонентів, як: низький вміст 

білків тваринного походження, жирів рослинного походження, кальцію, 

аскорбінової кислоти.  

Сніданок обов'язково повинен бути присутнім в раціоні студента і повинен 

бути досить щільним; під час обіду необхідна повноцінна гаряча їжа (основна 

гаряча страва з м'яса, риби або птиці); на вечерю краще вживати легкозасвоювані 

молочні, круп'яні або овочеві страви. Приймати їжу необхідно не рідше 3-4 разів 

на добу, бажано в один і той же час.  

Основними напрямами соціальної політики в ресторанному бізнесі є:  
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- пріоритетний розвиток загальнодоступної мережі підприємств 

ресторанного бізнесу, включаючи мережу так званого швидкого харчування, 

орієнтованого на різні групи споживачів;  

- відновлення і розширення мережі соціально-орієнтованих підприємств, що 

забезпечують харчуванням робітників, службовців, студентів, школярів, учнів 

профтехучилищ, коледжів, дітей в дошкільних установах, пацієнтів лікувальних 

установ;  

- стимулювання розвитку мережі підприємств харчування, що спираються 

на індустріальні методи приготування їжі і доставляють її на замовлення 

споживачів на будинок, в офіс, організації чи установи;  

- масовий розвиток мережі підприємств харчування в зонах комплексного 

торговельного, готельного обслуговування, уздовж автомагістралей, на 

заправних станціях, аеропортах і на вокзалах [4]. 

Розвиток масового харчування в загальноосвітніх закладах має 

здійснюватися на основі спеціалізованих виробничих комплексів студентського 

харчування. Основними їх елементами повинні стати комбінати студентського 

харчування і фабрики-заготівельні як базові структури комплексу, а також 

їдальні безпосередньо в загальноосвітніх установах як доготівельних так і 

роздавальних об'єктів. Даний підхід дасть можливість використовувати 

напівфабрикати високого ступеня готовності, нові види обладнання для 

приготування, транспортування і доведення до готовності їжі у студентських 

їдальнях, застосовувати індивідуальні упаковки для страв, організувати 

харчування за формою обслуговування «шведський стіл». Все це спрямовано на 

поліпшення харчування студентів з урахуванням специфіки їх харчування та 

психології, а також на навчання студентів загальноприйнятим прийомам 

споживання їжі, нормам поведінки і етикету.  

Розглянутий комплекс заходів допоможе вирішувати поставлені завдання, 

якщо буде підтримуватися ресурсними і фінансовими засобами з місцевого 

бюджету.  

Студентське харчування необхідно розвивати за такими напрямками:  
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- створення мережі комбінатів студентського харчування, забезпечення 

студентських їдалень напівфабрикатами високого ступеня готовності, готовими 

стравами, розфасованими сніданками і обідами;  

- використання в їдальнях системи безготівкового розрахунку за допомогою 

пластикових карт;  

- оптимізація обслуговування студентів за рахунок установки автоматів для 

організації харчування за місцем навчання;  

- створення мережі підприємств з типовими меню. 

Розвиток об'єктів масового харчування в навчальних закладах повинно 

розглядатися в єдності з розвитком самих навчальних закладів. Такий підхід 

передбачає врахування закладу ресторанного господарства, навчального закладу 

на його балансі. Всі питання поліпшення харчування за місцем навчання повинні 

вирішуватися за рахунок бюджету навчального закладу, а також регіональних 

бюджетів [5]. Дана обставина, в свою чергу, вимагатиме перегляду загальної 

політики виділення коштів на освіту.  

Практично повна відсутність в раціоні студентів кисломолочних продуктів, 

низький рівень споживання білків, жирів, вуглеводів, недостатнє споживання 

овочів і фруктів - основних джерел вітамінів, мінеральних речовин і харчових 

волокон, високий рівень споживання кави і кофеїн напоїв – це одні із головних 

проблем у харчуванні студентів. На підставі проведеного спостереження можна 

сказати, що робота студентських їдалень характеризується як нестабільна. Не всі 

студенти задоволені асортиментом страв, їх якістю, санітарним станом залу, 

якістю обслуговування. 

Якість і кількість їжі має великий вплив на розумову працездатність. Тому 

меню в студентських їдальнях має бути складено таким чином, щоб при будь-

якому виборі страв, студент міг найбільш повно задовольняти потребу організму 

в макро- і мікронутрієнтів, орієнтуватися при цьому на студентів з різним 

достатком [6].  

Також для поліпшення відвідуваності потрібно розширювати меню шляхом 

введення нових страв; можливо, враховувати думки споживачів при складанні 
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меню; проводити підприємством самостійно анкетування студентів для більш 

точного визначення їх потреб і можливостей; приймати заявки на виготовлення 

різних кулінарних виробів, ввести в продаж свіжі фрукти.  

Кожному студенту необхідно пам'ятати, що для нормальної життєдіяльності 

його організму необхідно збалансоване надходження з їжею основних її 

компонентів, а саме: білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мікроелементів. Дуже 

важливо, щоб калорійність раціону відповідала енергетичним витратам 

організму в залежності від індивідуальних особливостей - таких, як зріст, вага, 

вік і ступінь фізичного та емоційного навантаження. Таким чином, раціональне 

харчування студентів слід розглядати як одну з головних складових частин 

здорового способу життя молоді, як один з чинників продовження активного 

періоду життєдіяльності. 
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Здоров’я  сучасної  людини  загалом визначається  способом,  рівнем  і 

структурою харчування. Концепцією  здорового  харчування  населення є 

створення технологічної основи для виробництва  якісно  нових  продуктів,  які  

не тільки  задовольняють фізіологічні  потреби організму  людини  в  харчових  

речовинах  і енергії, але і  виконують  профілактичні та лікувальні функції.  

Світовий і вітчизняний досвід свідчить,  що  найбільш  ефективним  і  

раціональним  способом  покращення забезпечення населення необхідними 

мікронутрієнтами  в  сучасних  умовах  є  розроблення, виробництво  та  

систематичне  споживання  функціональних  харчових продуктів у складі 

раціону усіх вікових груп населення [1]. Серед  наявних груп харчових 

продуктів, з погляду можливості створення нових збагачених продуктів 

підвищеної харчової і біологічної цінності, значний інтерес надається 

безалкогольним  напоям, зокрема смузі.    

Метою дослідження є аналіз особливостей виготовлення та розширення  

асортименту смузі  на  основі  регіональної сировини. 
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Перспективним напрямом при створенні збагачених напоїв є використання  

нетрадиційної місцевої сировини,  яка  є  джерелом біологічно активних речовин 

і адаптована до травного  раціону  пересічного  українця.  

В роботі доцента СГАУ Н.В. Неповинних описані дослідження 

функціонально-технологічних властивостей та розроблено технологію 

виробництва нових видів кисневмісних напоїв (смузі) на основі сирної 

сироватки, натуральних фруктово-ягідних соків і пюре та харчових волокон 

«Citri-Fi», в тому числі некрохмальних полісахаридів, що сприяють формуванню  

певної  текстури  напою  в  якості  стабілізаторів  кисневої  піни. В якості плодової 

сировини автор обрав ягідне пюре з полуниці, смородини та малини, а також 

натуральні соки – яблучний та полуничний [2].   

І.М. Калугін та А.В. Ненова на  базі Одеської  національної  академії 

харчових технологій  розробили технологію  йодовмісних  смузі  на  основі 

фейхоа. Такі смузі запропоновані для вирішення проблем з дефіцитом йоду та  

профілактиці  захворювань  щитовидної  залози.  В  розроблену  рецептуру 

входять  фейхоа,  молоко та  мед.  Ці  продукти  поєднуються  та  доповнюють 

один одного за органолептичними та фізико-хімічними показниками. Молоко 

використовується в якості транспорту йоду, що міститься в плодах фейхоа, в 

організм  людини,  а  мед  значно  збільшує  стійкість  вітаміну  С,  за  рахунок 

зменшення швидкості його окислення [3]. 

 І.С. Тюрікова  (Полтавський  університет  економіки  і  торгівлі)  та 

М.І. Пересічний  (НУХТ)  розробили  технологію  топінамбурно-гарбузово-

горіхових смузі. Основна сировина, що була обрана, багата на аскорбінову 

кислоту, b-каротин, пектинові речовин і органічні кислоти. Волоський горіх у 

свіжому вигляді  містить  високу  концентрацію  вітаміну С і  поліфенолів. 

Завдяки  використанню горіхових добавок у харчових композиціях із 

низькокислотним гарбузом і висококислотною аличею можливо отримати 

оригінальний смузі з високими споживними властивостями. Визначено, що 

отримані  напої  мають підвищену харчову  і  біологічну  цінність  [4, с. 1-4].   
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За  подібною технологією був розроблений смузі «Загадковий», в основу 

якого закладено топінамбур, аличу, спиртовий екстракт волоського горіха та мед 

[5, с. 1-4]. 

Корисна  модель, що представлена  М.І. Пересічним  та  С.М. Неіленко 

ґрунтується на використанні розробленої суміші з вівса, квіткового пилку, 

порошку ламінарії та лактату кальцію  Е 327.  Даний  склад  з  високими 

функціонально-технологічними  і біологічними  властивостями  виступає  в 

якості  дієтичної  добавки  до  основного  складу  смузі  у вегетаріанському  та 

оздоровчому харчуванні [6, с. 1-2].   

В  основу корисної моделі, розробленої К.В. Свідло, В.Н. Корзун, 

І.Ю. Антонюк у місті Харкові, покладена технологія виробництва смузі 

морквяно-яблучного «Оранжевий промінь» на основі дієтичних добавок 

функціонального призначення. В якості таких добавок обрано шрот насіння 

гарбуза, пектин-зостерин, олія з насіння вівса. Такий вибір інгредієнтів 

обґрунтований  підвищеним вмістом  біологічно-активних  речовин,  зокрема 

ПНЖК класу омега-3, 6, 9, вітамінів-антиоксидантів, цинку та селену [7, с. 1-6]. 

Смузі на основі яблука, авокадо, огірка, імбиру та ківі розроблене вченими 

НУХТ  Р. В. Матюшенко та  В.В. Польовиком,  має  функцію  захисту імунітету,  

насичення  організму  енергією  та  поживними  речовинами.  Адже має в своєму 

складі імбир, що відомий імуностимулюючими властивостями, та плоди, що 

багаті на дубильні  речовини, ферменти, вітаміни групи А, В, С, мінеральні солі 

та природні цукри. Авокадо багате на мононасичені жири, що є джерелом енергії 

для людини [8, с. 1-4].  

Серед попередньо проаналізованих розробок вчених було визначено, що 

представлені суміші для виготовлення смузі є перспективними з точки зору 

харчової комбінаторики. Але, розглядаючи органолептичні показники, не 

завжди розроблені напої задовольняють смак населення. Склад функціональних 

смузі ґрунтується на використанні багатих на біологічні та хімічні показники 

рослинних компонентів. Це дозволяє створити збалансований напій, що зможе 

задовольнити денні потреби людини в поживних елементах та наситити організм 
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всіма необхідними речовинами. Раціональний підбір інгредієнтів обумовлюється 

доступністю та невичерпністю аліментарних складових певної рослинної  

сировини [1].  

Даний вид напою доцільно споживати вранці та як гарний перекус, тому він 

має також виконувати енергетичні функції. Компоненти для смузі необхідно 

підбирати ретельно, використовуючи смакові комбінації плодових рослин з 

функціональними рослинними джерелами, що максимально між собою 

поєднуються.  

Проведені дослідження підтверджують перспективність створення нових 

композицій для виготовлення смузі, що реалізуватимуться не тільки в роздрібній 

торгівлі у кафе чи ресторанах, а й для  промислового виробництва, щоб  

запустити технологічно новий продукт для масового споживання. 

Смузі – це однорідний густий напій у вигляді змішаних у блендері або 

міксері ягід, фруктів або овочів з додаванням рідкої фази (соку, води, йогурту, 

сироватки тощо) [1]. Цей напій має збалансований хімічний склад, приємний 

смак та зручний вид використання, що вказує на його переваги. Асортимент  

смузі  обмежений та  сировина,  що використовується  для  його  виробництва,  

не  завжди  обрана раціонально. Займаючись розробкою даного виду продукту, 

необхідно наголосити на збагаченні його ще більш корисними  та  доцільними 

інгредієнтами, адже смузі може слугувати добрим сніданком або ситним 

перекусом. Вибір регіональної  місцевої  сировини з направленим хімічним 

складом вважається перспективним при моделюванні збагачених напоїв. 

На Хмельниччині активно розвивається плодово-ягідна галузь сільського 

господарства, тому доцільним вважаємо розширення асортименту смузі із 

додаванням шовковиці, гібриду дині та кавуна, журавлини та лохини. 

У плодово-ягідному розпліднику «Подільська розкіш», що на 

Хмельниччині, вирощують одну з найбільших колекцій шовковиці в Україні, що 

повною мірою може забезпечити промислове виробництво смузі із додаванням 

шовковиці [9]. 



288 

Розробка рецептури  смузі на основі шовковиці є досить перспективною, 

оскільки, її плоди вважаються лікувальними. Ягоди дуже корисні для ШКТ. 

Нестиглі – вони мають терпкий смак і здатні прибрати печію, а стиглі – є чудовим 

знезаражувальним засобом при харчових інтоксикаціях. Перезріла шовковиця 

може бути використана в якості проносного. Крім того, стиглі плоди часто 

вживають як сечогінний засіб. Ягоди також використовують для відновлення в 

післяопераційний період і при важких фізичних навантаженнях. Завдяки 

наявності вітамінів групи В, які добре впливають на нервову систему, шовковиця 

нормалізує сон і заспокоює в стресових ситуаціях. Магній і калій у складі ягід 

допомагає процесам кровотворення. Приймаючи кілька склянок шовковиці на 

день можна стабілізувати рівень гемоглобіну. А завдяки тому, що 100 г ягід 

містять всього від 43 до 52 ккал, їх можна їсти навіть під час дієт. Шовковиця 

буде корисна людям, що страждають хронічним набряком через неправильну 

роботу нирок або серця [1].  

На Хмельниччині вирощуються  різні сорти баштанних культур. Серед них 

– гібрид кавуна з динею. Жовта серцевина, тонка шкірка, солодкий та духмяний 

на смак. Гідрид, виведений селекціонерами Південної Кореї, чудово підійде для 

освіжаючого та ароматного смузі. Вітамінів у гібриді більше, ніж у звичайному 

кавуні або дині. А найбільше – фолієвої кислоти (вітаміну В9), яка необхідна у 

раціоні майбутніх мам. Окрім неї, в «азіатові» є помірна кількість вітамінів Е, С, 

В2, В6, нікотинової та пантотенової кислот. У комплексі вони надають 

загальнозміцнюючу дію, покращують структуру шкіри, волосся і нігтів. Вітаміни 

С і Е мають антиоксидантну дію, тобто перешкоджають утворенню в організмі 

так званих вільних радикалів – речовин, що викликають загибель клітин. Отже, 

диня ще і продовжує молодість. Вітамін С сприяє зміцненню імунітету і судин, 

тому диня особливо корисна тим, хто часто хворіє, і тим, у кого є схильність до 

появи синців. 

На Поділлі сьогодні у достатній кількості вирощується журавлина та 

лохина. Розробка смузі із додаванням цих ягід є досить перспективною, оскільки 

їх смак досить насичений та екзотичний, у їх складі міститься висока кількість 

вітамінів та мінералів [2]. 
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На смак журавлина кислувата, що надає їй особливу красу і є її відмінною 

особливістю в порівнянні з іншими, більш солодкими «південними» ягодами. 

Про користь журавлини знають не тільки в тих місцях, де ця ягода зустрічаються 

в дикорослому вигляді, її корисні властивості відомі практично повсюдно. 

Журавлина – безцінне джерело поживних речовин. До її складу входять різні 

органічні кислоти, пектинові речовини, цукри, а також у великій кількості 

вітамін С. Ці речовини вже самі по собі говорять про очевидну користь 

журавлини для здоров'я людини. Наприклад, бензойна кислота має здатність 

підсилювати дію антибіотиків, тому в комплексному лікуванні різних 

захворювань журавлина просто незамінна. 

Відвари і соки на основі журавлини є чудовими тонізуючими і 

загальнозміцнюючі напоями. Вони не тільки чудово втамовують спрагу, але і 

допомагають боротися із занепадом сил. Журавлина корисна при хронічній 

втомі, безсонні. Її застосовують для лікування авітамінозів і для загального 

зміцнення імунної системи. Ягоди журавлини також гарні в боротьбі з 

підвищеним тиском, тому їх часто рекомендують людям, що страждають 

гіпертонією [9]. 

Користь журавлини доведена в боротьбі із застудними захворюваннями. Сік 

журавлини – відмінний жарознижувальний засіб. Його також застосовують 

зовнішньо для обробки ран і виразок, так як журавлина володіє ефективною 

бактерицидною дією. Перевірено, що журавлина здатна знищувати багатьох 

збудників небезпечних інфекцій. Протизапальні властивості журавлини успішно 

застосовуються в гінекології при боротьбі з жіночими захворюваннями. Для 

жінок взагалі ця ягода просто незамінна. 

Крім високого вмісту вітамінів і мінералів, як очевидної переваги, не можна 

не відзначити ще одне. Калорійність журавлини становить 28 ккал. на 100 гр., 

тому, крім беззаперечної користі для здоров'я, журавлина є і дієтичним 

продуктом [1].  

Серед усіх смачних та корисних ягід лохину вважають найкориснішою та 

найбажанішою у раціоні. Вона містить безліч вітамінів та мінералів, її можна 
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використовувати навіть для схуднення. Смузі із цією ягодою потрібно 

обов’язково готувати зі шкіркою, адже у ній багато корисних речовин та 

мінералів. Харчова цінність лохини (на 100 г): 1,1 г – білки; 0,6 г – жири; 6,5 г – 

вуглеводи; 39 ккал. Окрім цього в лохині міститься ряд корисних активних 

елементів: вітаміни (А, С, В1, В2, РР, К1, Е), мінерали (кальцій, залізо, фосфор, 

калій, натрій, магній, мідь), кислоти (лимонна, яблучна, щавлева, оцтова, 

бензойна, жирні кислоти), амінокислоти, клітковина та харчові волокна, 

пектини, антоціани, антиоксиданти, ди- і моносахариди. Завдяки своєму 

багатому складу лохина – чудове доповнення до раціону, яке допоможе 

забезпечити правильне функціонування організму. Якщо кожного дня 

споживати навіть невелику кількість лохини, можна справитись з дефіцитом 

заліза; налагодити процес згортання крові; зміцнити капіляри, затримати вітамін 

С в організмі; вивести з організму радіоактивні метали; підживити кишкову 

мікрофлору, посприяти моториці кишківника; сповільнити старіння клітин 

мозку, покращити пам’ять. Лохина допомагає при захворюваннях сечового 

міхура, при частій діареї. Ягоди лохини можна використовувати як допоміжний 

відхаркувальний засіб при застудах, а її сік допомагає покращити самопочуття і 

поповнити організм вітамінами, важливими для швидкого одужання. При 

глаукомі та захворюваннях очей рекомендують їсти більше лохини та чорниці: 

корисні вітаміни та мінерали допомагають покращити зір завдяки каротиноїдам. 

Допомагає лохина при ревматизмі, цинзі, гастриті, ангіні, анемії, атеросклерозі 

та ряді інших захворювань [2]. 

Отже, смузі є одним із найперспективніших серед вже існуючих 

функціональних напоїв зі збагаченим та збалансованим складом. Запропонована 

регіональна сировина, а саме: шовковиця, гібрид кавуна і дині, журавлина і 

лохина, є перспективною для розробки напоїв смузі, що характеризуються 

високими органолептичними показниками, не містять цукру, поєднують в собі 

унікальний нутрієнтний склад рослинної сировини, має низьку калорійність, 

містять підвищену кількість харчових волокон, що позитивно впливає на 

організм. 
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Промислове виробництво даного виду продукту тільки набуває розвитку, а 

отже, є малодослідженим. Тому  сфера виробництва смузі є перспективною 

завдяки впровадженню принципово нових продуктів із заданими 

характеристиками, які можна регулювати, підбираючи необхідну рослинну 

сировину, багату на ті чи інші компоненти. Активізація вирощування екзотичних 

плодово-ягідних культур та їх гібридів на Поділлі сприяє збагаченню 

регіональної сировини для приготування смузі та викликає необхідність 

створення нових рецептур. 
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МИГДАЛЬНЕ БОРОШНО ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ІНГРЕДІЄНТ 

БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 

Розглянуто хімічний склад, особливості виготовлення та можливості 

використання мигдального борошна у технологічному процесі виробництва 

борошняних кондитерських виробів, його переваги та недоліки у порівнянні з 

іншими видами борошна. 

Ключові слова: мигдальне борошно, хімічний склад, властивості, застосування, 

кондитерські вироби. 

Борошняні кондитерські вироби є досить популярними серед населення 

України, адже особливо важливим для споживання населення є продукти 

підвищеної біологічної цінності. Перевагою цих видів продукції є їх широке 

розповсюдження, якість і попит споживачів на печиво, тістечка, торти, вафлі, 

бісквітні рулети, кекси тощо. Борошняні кондитерські вироби відрізняються 

своїм приємним смаком, привабливим зовнішнім виглядом та тривалим 

терміном зберігання деяких груп виробів [1].  

В Україні з пшениці виробляють тільки хлібопекарське борошно, тому 

борошняні кондитерські вироби виготовляються саме з такої сировини. Зараз 

актуальним є використання для виробництва певних видів борошна та їх 
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сумішей. Кожен вид тіста виготовляється за своєю технологією. Окрім 

традиційного пшеничного борошна кондитерські вироби виготовляються і з 

інших: з вівсяного, з рисового, з гречаного, з житнього, мигдального, 

кукурудзяного. Отже, мигдальне борошно не є традиційним видом борошна для 

України, воно виробляється з мигдалю, що не містить глютену [3].  

Виробництво борошняних кондитерських виробів з використанням різних 

видів борошна – це нестандартний підхід до технологічного процесу 

кондитерського виробництва, оскільки можна частину пшеничного борошна 

замінити будь яким іншим і в результаті отримуємо виріб із новими, не 

властивими для нього якостями. Це сприяє розвитку кондитерської 

промисловості, розширенню асортименту різних видів продукції, адже інженерія 

у кондитерській справі має великі перспективи. 

Метою роботи є наукове обґрунтування доцільності використання 

мигдального борошна, дослідження його властивостей, особливостей 

застосування у кондитерському виробництві. 

Проблема використання мигдального борошна кондитерському 

виробництві досліджувалася багатьма науковцями. Над всебічними 

дослідженнями мигдалю і його технологічними властивостями працювали ряд 

зарубіжних і вітчизняних вчених, зокрема Зайцева Г.Т., Горпинко Т.М., 

Семенова Л.Я., Дубиніна А.А., Жук Ю.Т., Жук В.А., Жестерова Н.А.,                

Шаніна О. М., Дудкін М., Козлов Г. та інші. Напрямки досліджень стосувалися 

технологічних особливостей впровадження мигдального борошна у процес 

виготовлення кондитерських виробів та розширення їх асортименту. 

Мигдальне борошно – це мелені мигдалеві горішки, отже у чистому вигляді 

у випічку ми його не можемо використовувати. Дане борошно потрібне не тільки 

у випічці, з ним роблять різні креми, начинки. Мигдальне печиво дуже корисне, 

воно збагачене різними кислотами, кальцієм, натрієм, залізом та іншими цінними 

елементами [2].  
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Мигдаль – кущ або невелике дерево з підроду Мигдаль (Amygdalus) роду 

Слива. Його часто зараховують до горіхів, хоча насправді він є кісточковим 

плодом. За розміром і формою мигдаль схожий на персикову кісточку. 

Солодкий мигдаль відрізняється від гіркого відсутністю амігдалину, який є 

носієм специфічного мигдального смаку. 

Мигдаль гіркий (var. Amara) містить глікозид амігдалин, який легко 

розкладається на цукор, бензальдегід і сильно отруйний ціаністий водень. Тому 

не рекомендується вживати гіркий мигдаль без його попередньої обробки, і 

взагалі його не слід їсти дітям. Для дитини смертельна доза становить 10 ядер, 

для дорослого – 50. У процесі смаження, прожарювання і варення ціаністий 

водень зникає. 

Мигдаль солодкий (var. Dulcis) із солодким насінням і незначним вмістом 

амігдалина. Його пряність значно слабша. Вживається при смаженні риби, 

особливо форелі. 

Мигдаль крихкий (var. Dulcis for. Fragilis) – його плоди мають тонку і крихку 

шкаралупу і солодке насіння. 

Насіння мигдалю містить жирне масло, що не висихає. Воно є одним з 

кращих рослинних джерел білка, різних мінералів, необхідних для здоров’я 

кісток. Кальцій, магній, марганець і фосфор беруть участь в підтримці міцності 

кісток. У насінні мигдалю міститься велика кількість жирної олії, білків і цукрів; 

є ферменти, вітаміни групи В, Е. В гіркому мигдалі виявлений глікозид 

амігдалин, що додає ядрам гіркий смак і мигдальний запах [7]. 

Корисні властивості мигдалю впливають на ліпіди крові, особливо на вміст 

в крові потужного антиоксиданту вітаміну Е. Мигдаль є альтернативою джерел 

білка тваринного походження, а також містить корисні вітаміни і мінерали. 

Використовується в народній медицині при розладах травлення і порушення 

функції нирок. 

Солодкий мигдаль очищає внутрішні органи; зміцнює мозок, особливо якщо 

вживати його з цукром, зміцнює зір, пом’якшує організм, горло, корисний для 

грудей; разом з цукром корисний при астмі, плевриті і кровохарканні, при 
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виразках в кишківнику і сечовому міхурі, заспокоює гостроту сечі. Гіркий 

мигдаль містить глікозид, який легко розкладається на цукор, бензальдегід і 

сильно отруйний ціаністий водень. Тому не рекомендується вживати гіркий 

мигдаль без його попередньої обробки [6]. 

Вчені з Італії з’ясували, що регулярне вживання в їжу мигдалю підвищує 

опірність організму до вірусних інфекцій, зокрема, грипу і застуди. Крім того, 

було відмічено, що речовини, що містяться в шкірці мигдалю, скорочують час 

одужання тих людей, які вже заразилися вірусними інфекціями. 

У народній медицині використовують мигдаль з цукром при анемії, 

малокрів’ї, безсонні, кашлі. 

Макуха, що залишається після переробки насіння гіркого мигдалю служила 

в минулому столітті джерелом виробництва гірко-мигдальної води, яку 

застосовували при лікуванні деяких захворювань шлунково-кишкового тракту, а 

також в якості седативного (заспокійливого) засобу. 

Завдяки цим властивостям мигдальні горіхи можуть з успіхом 

використовуватися в системі раціонального харчування, особливо в тих 

випадках, коли споживання білків тваринного походження має бути суттєво 

скорочено [2]. 

Мигдаль вживають в сирому і смаженому вигляді, використовують як 

високоякісну добавку в кондитерських виробах, а продукти його переробки – в 

парфумерній промисловості і медицині. 

Мигдаль застосовують при виготовленні лікерів. У виробництві напоїв 

використовують і мигдалеву шкаралупу, вона не тільки ароматизує, але і 

покращує смак напою. 

Мигдаль протипоказаний при індивідуальній непереносимості продукту. 

Люди, які страждають на ожиріння, повинні обмежити споживання даного горіха 

через його високу калорійність. 

Не можна вживати в їжу незрілі плоди мигдалю, бо в них міститься ціанід, 

що викликає отруєння. У складі сирого гіркого мигдалю відзначається вміст 

отруйної синильної кислоти, яка може завдати шкоди організму. Однак з такого 
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мигдалю роблять масло або їдять його в помірній кількості, попередньо 

підсмаживши. Зловживання мигдалем може викликати запаморочення, а також 

легке наркотичне сп’яніння [7]. 

Борошно з мигдалю буває двох видів: 

1. Звичайне мигдальне борошно. Воно являє собою дрібно подрібнений 

бланшований мигдаль. 

2. Частково знежирене. Даний продукт виготовляється з мигдальних зерен 

після холодного віджиму з них масла. Це більш рідкісне мигдальне борошно, 

ціна, відповідно, на нього вища. Знежирене володіє деякими перевагами, завдяки 

яким знежирене мигдальне борошно може бути використане для приготування 

більш однорідного тіста з нейтральним смаком. Хороше воно і для лапшевого 

тіста, сирників, бісквітів і навіть млинчиків. Звичайне мигдальне борошно, ціна 

якого перевищує вартість пшеничного, ідеально підходить для розсипчастої 

випічки з більш вираженими горіховими нотами в смаку. В обох різновидах є 

ціла гама корисних вітамінів і мікроелементів, адже порошок містить такі ж 

речовини, що і ціле мигдальне зерно [3]. 

Біле мигдальне борошно використовується для приготування ніжних 

десертів, бісквітів, деяких видів тістечок. Створення білого мигдального 

борошна займає набагато більше часу, так як для початку необхідно очистити 

зерна мигдалю від шкірки. Для цього необхідно покласти горіхи в емальований 

посуд і залити гарячою водою. Після того як мигдаль постоїть у воді близько 5 

хвилин, воду потрібно злити. Зерна промивають прохолодною водою. Потім 

знову заливають окропом і залишають на 10 хвилин. Після цих процедур шкірка 

з мигдалю легко знімається. Для приготування багатьох виробів 

використовується неочищене мигдальне борошно. Рецептура їх така, що колір 

горіхової пудри не має ніякого значення. До них відносяться шоколадний бісквіт, 

салати та ін. Підготувати мигдаль для такого борошна досить просто: його 

потрібно просто перебрати і промити в холодній воді [5]. 

Після того як мигдаль промили, очистили і перебрали, його необхідно 

просушити. Адже з вологих горіхів вийде зовсім не мигдальна борошно, а м'яка 
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кашка. Ідеальний варіант сушіння зерен полягає в наступному: ядра необхідно 

розкласти одним шаром на сухе і світле місце на дві доби. Бажано, щоб це місце 

добре провітрювати. Але існує більш швидкий спосіб сушіння. Необхідно 

розігріти духовку до 85 градусів. Застелити деко пергаментом і насипати в один 

шар мигдальні зерна, попередньо розрізавши кожне на 2-3 частини. Мигдаль не 

рекомендується тримати в духовці більше 20 хвилин, інакше він може підгоріти 

і білий колір борошна буде під загрозою. Ядра під час сушіння необхідно 

ретельно перемішувати. Тільки остиглий мигдаль є основою для приготування 

такого продукту, як борошно. 

Мигдальне тісто можна приготувати двома способами. Перший спосіб: 

приготовлену масу переносять в котел збивальної машини, злегка збивають і, 

перемішуючи, додають поступово борошно. Другий спосіб: підготовлену масу 

ставлять на водяну баню, постійно помішуючи до температури 35-40 °С, потім 

охолоджують до 20 оС і перемішують з борошном [5]. 

Готове тісто може зберігатися більше доби при температурі 5 °С. Випікають 

його для тортів на аркушах за допомогою рам або кілець, як описувалося вище, 

при температурі 150-160 оС 30-35 хв. Для тістечок і печива тісто викладають в 

кондитерський мішок з гладкою трубочкою і відкидають на листи, змащені 

маслом і посипані борошном, випікають при температурі 150-160 оС протягом 

20-25 хв. 

У процесі випічки при більш високій температурі утворюється товста 

скоринка з великими тріщинами і не пропікається м'якуш. При низькій 

температурі випічки вироби виходять сухими і жорсткими. 

Мигдальні вироби погано піднімаються, не мають глянцю на поверхні, якщо 

їх приготували з густого тіста чи в тісто поклали багато борошна або недостатньо 

цукру [5]. 

Однак напівфабрикат з рідкуватого тіста або тіста з великим вмістом цукру 

буде розпливчастим. 

Для підвищення харчової цінності борошняних виробів бажано за рахунок 

відносного зниження кількості засвоюваних вуглеводів підвищити вміст 
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вітамінів, мінеральних речовин, харчових волокон завдяки внесенню додаткової 

сировини. Тому застосування при їх виробництві поліпшуючих добавок, які 

відіграють роль вітамінного і мінерального харчування, є доцільним. У зв’язку з 

цим як поліпшувач застосовували добавки на основі трави посівної люцерни, яка 

характеризується багатим вмістом біологічно активних речовин – флавоноїдів, 

білків, незамінних амінокислот, вуглеводів, мінеральних речовин і вітамінів [6].  

Мигдальне борошно є найпоширенішим і широко застосовується як в 

специфічній безглютеновій випічці, так і для приготування смачного і особливо 

делікатного печива, тістечок та інших кондитерських виробів. В останні роки 

мигдальне борошно, так як і борошно з інших горіхів, насіння і кокосового 

горіха, набуло особливої популярності, як один з основних компонентів випічки 

в палеодієті, що виключає злаки, які також як і всі інші зернові культивовані 

продукти не містять глютен [7]. 

Якщо подивитися на хімічний склад мигдалю, то можна зрозуміти чому 

заміна звичайного борошна з будь-якого, а не тільки пшеничного зерна, 

покращує і смак, і консистенцію виробів. Мигдаль містить приблизно 20% білка 

і 53-55% жиру. Використання борошна з мигдалю тим самим пропорційно 

збільшує вміст білка і жиру в готовому виробі. Як результат, бісквіти і кекси, 

спечені на мигдальному борошні, ніколи не будуть сухими і не будуть швидко 

черствіти. У простому наближенні бісквіт на мигдалі за смаком і м'якістю буде 

нагадувати випічку на яйцях з додаванням олії. Тому при випічці з 

використанням тільки мигдального борошна і без додавання зернового борошна 

не слід додавати додатково жири в тісто. Додавання пюре з різних фруктів, 

яблук, слив і груш, підсилює смак начинки і робить її консистенцію пишною і 

ніжною [6]. 

Однак, необхідно враховувати, що назва «мигдальне борошно» може 

викликати неправильне уявлення про можливу заміну пшеничного борошна на 

горіхове у ваговому або об'ємному співвідношенні 1:1. Як би дрібно мигдаль не 

був розмелений, його частинки набагато більші, ніж в борошні звичайного 

помелу. Це призводить до того, що мигдальне борошно не вбирає в себе таку ж 
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кількість рідких складових частин рецепта, і співвідношення істотно змінюється. 

Кількість рідини, а отже щільність тіста до випічки, залежить також і від того, як 

мигдаль перемолоти. Чим більші частки, тим менше вони в змозі поглинути 

вологи. Використання однієї і тієї ж по вазі кількості мигдалю великого і 

дрібного помелу, може привести до різних результатів при випічці. 

Для того, щоб отримувати стійкі та відтворювані результати при випічці з 

мигдальним борошном різного походження, слід завжди просівати борошно 

через сито з однаковим розміром комірок. Мигдальне борошно дуже популярне 

в Австралії, воно доступне в будь-якому супермаркеті і не набагато дорожче 

інших видів безглютених продуктів, особливо таких як борошно кінви, тапіоки. 

Приблизно одна третина від вмісту комерційної упаковки мигдального 

борошна при просіюванні не проходить через сито, і борошно доводиться 

домелювати і просівати після домелювання. І завжди процес виходить 2-х 

ступінчастим: подрібнення, просіювання, і додаткове подрібнення залишку [4]. 

Дуже часто мигдальне борошно використовують в суміші з іншим зерновим 

борошном. Зазвичай це рисове борошно, але мигдаль дасть відмінні результати і 

з гречаним та пшоняним борошном.  

Мигдаль також широко використовується для прикрашання виробів, 

найчастіше для присипання поверхні тортів і кексів перед випічкою. 

Використовується мигдаль нарізаний у вигляді пелюсток або стовпчиків. Після 

охолодження виріб зазвичай присипається цукровою пудрою. 

Одними з найцікавіших, незвичайних за інтенсивністю смаку і ніжності 

бісквіта, є кекси і торти, випечені на основі пюре варених апельсинів і 

мигдального борошна. Всі вони надзвичайно смачні, легкі в приготуванні, де 

найтриваліша процедура – це приготування пюре з цілих, разом зі шкіркою 

апельсинів. До цих тортів або кексів не потрібно ніякого крему. Вони такі 

соковиті і м'які, що крем їх тільки зіпсує [5]. 

Особливе місце мигдальне борошно займає в випічці при беззерновій дієті, 

де мигдаль часто є єдиним сухим компонентом в рецепті. Навіть в таких умовах 

можна спекти дивно смачний кекс.  
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Кожний виріб – це приклад того, як можна поєднувати та обробляти різні 

продукти щоб людина виросла зі здоровими харчовими звичками. Адже їжа – це 

основа нашої життєдіяльності.  

Цільове комбінування рецептурних інгредієнтів дає змогу отримати харчові 

композиції із заданим складом, що забезпечить розширення асортименту 

продукції здорового харчування для реалізації у закладах ресторанного 

господарства. 

Згідно з вимогами та стандартами безпеки на харчові продукти для 

виробництва удосконалених борошняних виробів з мигдального борошна було 

обрано доступну та якісну сировину, яка володіє високими біологічними 

показниками: льон, волоські горіхи, солодові екстракти, цитрусові. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

ЛЕЦИТИНУ, ЙОГО ВПЛИВУ НА ЯКІСТЬ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ  

В  статті  розглянуто  актуальність  розроблення  технології борошняних  

кондитерських  виробів  із  використанням  лецитину. Визначено технологічні 

властивості лецитину, досліджено його вплив на органолептичні та фізико-

хімічні показники готових борошняних кондитерських виробів. 

 Ключові  слова: борошняні  кондитерські  вироби, лецитин, властивості, 

фосфоліпіди, комплексний показник якості. 

На сьогодні пріоритетною проблемою для нашої держави та її харчової 

промисловості є створення принципово нових технологій перероблення 

сільськогосподарської сировини на продукти високої якості, які забезпечують 

профілактику захворювань, сприяють усуненню дефіциту вітамінів, мікро- і 

макроелементів та інших есенціальних речовин. Продукти харчування для 

організму людини є не тільки джерелом енергії,  але  й  регулюють  різні  його  

функції  та  реакції.  Вирішуючи проблему створення продуктів харчування із 

заданими властивостями, доцільно орієнтуватися на виробництво товарів 

масового споживання, а саме кондитерських виробів. Зазначені продукти досить 

легко збагачувати потрібними компонентами та добавками. Останнім часом 

попит на кондитерські вироби значно виріс. При цьому більшу перевагу надають 

продуктам з подовженим терміном зберігання, гарними смаковими 

властивостями, виготовленим з сировини високої якості. Кондитерські вироби, 

приготовлені за уніфікованими рецептурами не мають високої біологічної 

цінності, фізіологічних та профілактичних властивостей. В них міститься 

недостатньо білків, в складі яких, крім того, недостатньо незамінних амінокислот 

– лізину та треоніну. Тому ця проблема вимагає всебічного дослідження.  
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Кондитерська промисловість в Україні є однією з провідних харчових 

галузей. Подальший її розвиток необхідно здійснювати на основі застосування 

новітньої техніки та інноваційних технологій, збільшення кондитерських 

виробів з різними смаковими добавками і поліпшувачами властивостей, що 

підвищують їх якість і біологічну цінність для споживача. Отже, за 

інноваційними рішеннями майбутнє кондитерської промисловості.   

Метою дослідження є розробка  технології збагачених борошняних 

кондитерських виробів з добавками лецитину.  

Вченими ведуться активні дослідження по створенню удосконалених 

продуктів харчування з покращеним хімічним складом, які мають високі 

функціональні і споживчі властивості. Даний напрямок досліджень  

обґрунтовано  і  представлено  в  роботах  К. Г. Іоргачової, І. В. Попової,                

В. І. Ципріян, Б. О. Голуб, Р. П. Щелакової, Н. В. Дуденко, Л. Ф. Павлоцької,                

А. М. Дорохович,  В. В. Дорохович,  Р. Й. Кравціва, О. В. Макарової,                

Л. І. Пучкової,  Ф. Г. Нахмедова,  В. А. Ломачинського, Г. О. Магомедова,                

Ю. Бондаренко, J. Van Loo, P. Coussement, J. A. Brasil, Hala S. Sayed,                

M. Roberfroid та інших вчених.  

У виробництві хлібобулочних та борошняних кондитерських виробів 

великої уваги також потребує контроль над технологічним процесом. Це 

пов’язано з тим, що сировина, яка поставляється на підприємство, завжди має 

неоднакові властивості. Для вирішення цих задач доцільним є застосування 

компонентів, які мають функціональні властивості та впливають на складові 

частини сировини, змінюють властивості напівфабрикатів та надають певних 

органолептичних та фізико-хімічних властивостей готовим виробам [12, с. 68]. 

Застосування рослинних добавок для поліпшення корисних властивостей  

борошняних кондитерських виробів – важливий  напрямок подальшого розвитку 

харчових технологій. Для підвищення  харчової  цінності борошняних 

кондитерських виробів доцільним є використання лецитину.  
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Харчовий лецитин являє собою фосфоліпідний комплекс, що містить 

фосфатидилхолін (власне лецитин), фосфатидилетаноламін, 

фосфатидилінозитол та інші фосфоліпіди [13, с. 91]. 

Промислово виготовлений соєвий лецитин використовується в харчовій 

промисловості як емульгатор і може бути замінений на дорожчі інгредієнти. Як 

харчова добавка в продуктах харчування лецитин має номер E- 322. Належить до 

групи добавок, визнаних безпечними, і такими, що практично не мають 

обмежень щодо застосування в харчових продуктах в Україні, Росії, 

Європейському Союзі та США [12, с. 82]. 

Він дозволяє отримувати стійкі емульсії в системах масло-вода, через що 

знаходить широке застосування в харчовій промисловості при виготовленні 

шоколаду та шоколадної глазурі (для зниження їх в’язкості в роті і як 

антиоксидант, що перешкоджає старінню виробів), кондитерських, 

хлібобулочних і макаронних виробів, маргарину, майонезу.   

Лецитин  є гарним  технологічним  інгредієнтом  у виробництві борошняних 

кондитерських виробів. Він утворює з водою гель з дуже короткою, 

жироподібною текстурою і таким чином імітує присутність жиру в знежирених 

продуктах, забезпечуючи їм повноту смаку, властивого продуктам звичайної 

жирності. Завдяки зниженню вмісту жирів, знижується калорійність продуктів. 

Без шкоди для смаку поліпшується текстура продукту. Лецитин покращує 

стабільність аерованих продуктів (морозива, мусів) і емульсій (спредів, соусів). 

Важливою особливістю є те, що він вводиться в продукт без зміни 

технологічного процесу. Лецитин замішується з іншими інгредієнтами або 

змішується з водою окремо.   

Таким чином, до технологічних властивостей лецитину відносять:  

– здатність замінювати жир. Лецитин має здатність фіксувати воду, 

утворюючи кремоподібний гель. Отриманий гель має текстуру жиру і здатний 

імітувати властиві жиру смакові відчуття; 

– легкість  в  застосуванні.  Використання  лецетинової  сировини не вимагає 

істотних змін технологічного процесу; 
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– поліпшення  органолептичних  та  фізико-хімічних  характеристик готової 

продукції при оптимальному дозуванні лецитинової сировини; 

– висока  розчинність  і  термостабільність.  Лецитин  не  кристалізується, 

не випадає в осад і не залишає в роті сухого відчуття. Також відомо, що лецитин 

стійкий до впливу високої температури [12, с. 84]; 

– гідрофільна здатність лецитину, що характерна для харчових волокон, 

призводить до збільшення рецептурної кількості води і виходу виробів. При 

цьому, дана властивість лецитиновмісної сировини сприяє отриманню 

борошняних напівфабрикатів з підвищеною газоутримуючою здатністю, що 

позитивно впливає на якісні характеристики готових продуктів. Гідрофільна 

здатність дозволяє також контролювати активність води в харчових продуктах, 

в результаті чого поліпшуються їх якісні характеристики при зберіганні. 

Встановлено,  що  внесення  лецитиновмісної  рослинної  сировини сприяє 

скороченню тривалості тістоутворення, підвищує стабільність і  еластичність  

тіста  і  регулює  абсорбцію  води.  При цьому  істотних змін в структурі 

напівфабрикатів не спостерігається, тому заміна технологічного  обладнання  не 

потрібна.  Навпаки,  застосування лецитину сприяє  підвищенню  ефективності  

роботи  існуючого  обладнання  і знижує втрати в ході технологічного процесу в 

зв'язку зі зниженням питомої сили прилипання тіста, що, ймовірно, пов'язано зі 

зміцненням зв'язку вологи з полісахарид-білковою матрицею [13, с. 92].  

При якісному аналізі борошняних кондитерських виробів, до складу яких 

входив лецитин, було відзначено позитивний вплив даного фосфоліпіду на 

органолептичні властивості виробів [12, с. 86]. Так, вироби з лецитином, в 

порівнянні з контрольними зразками, мали більш виражене забарвлення; добре 

розвинену тонкостінну пористість, обумовлену рівномірним розподілом 

газоподібної фази при випічці, що пов’язано з взаємодією лецитиновмісних 

інгредієнтів і компонентів пшеничного борошна та підтверджене аналізом 

мікроструктури виробів [12, с. 88]. Було відмічено, що вироби, до складу яких 

входили функціональні  лецитиновмісні інгредієнти, довше зберігали свіжість і 

були менш схильні до мікробного псування.   
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Додавання  лецитину  покращує  підйомну  силу. Збільшення підйомної сили 

можна пояснити внесенням з продуктами переробки лецетину додаткових 

поживних речовин, які підвищують біотехнологічні властивості дріжджів, що 

сприяє більш інтенсивному спиртовому бродінню. 

Кондитерські вироби належать до висококалорійних продуктів. Завдяки 

їхньому нерегульованому споживанню постійно зростає кількість людей з 

такими захворюваннями, як серцево-судинні, цукровий діабет, ожиріння, 

атеросклероз. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є розробка та 

впровадження нових технологій в закладах ресторанного господарства, зокрема 

борошняних кондитерських виробів із використанням лецитину соєвого. 

Лецитин соєвий  –  складна органічна речовина групи фосфоліпідів, яка за 

хімічною структурою є складним ефіромгліцерину й жирних кислот, що 

включають фосфорну кислоту та азотовмісні речовини. Його основні 

фосфоліпіди – це фосфатидилхолін, фосфатидилетаноламін і 

фосфатидилінозитол [13, с. 93]. 

Рослинний лецитин відрізняється від лецитину курячого яйця насамперед 

наявністю есенційних (ненасичених) кислот, більшою кількістю інозитолу й 

відсутністю холестерину.  Лецитин соєвий є найдоступнішим біологічним 

джерелом холіну, який відіграє важливу роль у метаболізмі людського організму. 

Фосфатидилхолін присутній у високих концентраціях в різних життєвоважливих 

органах: мозку, серці, печінці й нирках. Лецитин як харчова добавка необхідний 

для нормального функціонування підшлункової залози, печінки – сприяє 

розсмоктуванню жирових закупорок й зменшує вірогідність її дегенерації; 

перешкоджає накопиченню холестерину й інших жирів на стінках артерій; бере 

участь у метаболізмі гомоцистеїну, запобігає виникненню серцево-судинних 

захворювань; входить до складу нервової системи, мозку, серцевого м’яза, 

поліпшує пам’ять, сприяє засвоєнню жиророзчинних вітамінів; є джерелом 

фосфорної кислоти. Лецитин міститься в багатьох харчових продуктах: бобах, 

зернових культурах, пивних дріжджах, рибі тощо. Необхідна для споживання 

кількість лецитину залежить від загального стану організму й інтенсивності 

навантажень. З віком кількість лецитину в організмі знижується. Його нестача 

призводить до порушення роботи нервової системи, синдрому хронічної втоми, 

мозкової недостатності [13, с. 95]. 
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Додавання лецитину разом із маслом вершковим до тіста за класичною 

технологією змінює в ньому ступінь дисперсності й структурно-механічні 

властивості, зумовлюючи покращення його в’язко-пластичних параметрів і 

відповідно об’єму та структури виробів. Лецитин краще ніж жири піддається 

диспергуванню в тісті, а ступінь його поверхневої активності зумовлює високу 

емульгувальну здатність. 

Рослинні лецитини в промисловому масштабі виробляють з арахісового, 

бавовняного і кукурудзяного масел. Їх основні властивості узагальнені в 

таблиці 1. 

Лецитин також широко використовують при приготуванні шоколадної 

глазурі для борошняних кондитерських виробів.  Через вміст твердих речовин 

шоколад поводиться не як справжня рідина, проявляючи властивості 

ньютонівської  рідини. Тому в'язкість рідкого шоколаду набагато вище в'язкості 

рідких жирів (70 і 0,4 відповідно).  

Таблиця 1 – Властивості рослинних лецитинів 

Властивості Бавовняна олія Арахісове масло 

Вміст нерозчинного 
ацетону,% 54 72 
Вміст фосфору,% 1,9 2,4 
Вміст вологи,% 1,0 1,0 
Колір  Темно-коричневий Світло коричневий 
Консистенція В'язка рідина Пластична тверда речовина 
Запах Сильний, іноді неприємний 

запах і смак 
Дуже легкий запах, кислуватий 
смак 

 

Плинність шоколаду багато в чому залежить від швидкості, з якою тверді 

частинки в рідкій фазі можуть переміщатися відносно один одного. Очевидно, 

що додавання ПАР надає на плинність великий ефект, що і відбувається при 

додаванні лецитину. Шоколад в'язкістю, придатною для формування і 

глазурування, можна отримати з істотно меншим вмістом какао-масла, якщо 

включити в його склад лецитин. Так як какао-масло досить дорого, економічна 

вигода від використання лецитину очевидна. 

Ефект від додавання лецитину в жировій компонент призначеного для 

глазурування темного шоколаду зменшує вміст какао-масла на 5 %, що дає 
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близько 13 % загального вмісту жирів. Додавання лецитину в шоколад або в 

суміш жиру і цукру дає помітне зниження в’язкості. Вплив його на суміш какао-

продуктів і жиру набагато менше [13, с. 96]. 

Крім помітного зниження в’язкості шоколаду при додаванні лецитину 

можна знайти й інші зміни фізичних властивостей. При нагріванні шоколаду без 

лецитину вище певних температур спостерігається помітне збільшення в'язкості. 

Для темного шоколаду ця критична температура становить близько 90С°                 

(в процесі обробки шоколаду вона досягається дуже рідко), але для молочного 

шоколаду істотне збільшення в'язкості спостерігається вже близько 60С°. Хоча 

обробку шоколаду здійснюють переважно при температурах нижче 52С°, для 

розвитку смако-ароматичних властивостей конширування іноді проводять при 

60С°. Додавання лецитину дозволяє підвищувати температуру без зміни 

в’язкості (для молочного шоколаду можна використовувати температури до 

80С°). 

 Найчастіше додавання лецитину поєднують з процесом «інстантізаціі». Це 

дозволяє «зчепити» дрібні частинки в агломерати з капілярними каналами, через 

які просочується рідина, викликаючи змочувальний ефект. Подібні агломерати 

також впливають на щільність матеріалу, і тому при даній масі він має більший 

обсяг. 

Модифіковані лецитини в даний час виробляють спеціально для 

виготовлення змочуваних порошків [13, с. 96]; їх використовують в рідкому 

вигляді, розпорошуючи при нормальних температурах на порошки спеціальними 

міксерами і пульверизаторами або в ході розпилювальної сушки.  

Отже, використання лецитину уможливлює створення борошняних 

кондитерських виробів, збагачених фосфоліпідами, мінеральними речовинами, 

вітамінами, залишаючи без змін енергетичну цінність, що й розширює 

асортимент продукції функціонального призначення. 

Одним із перспективних  напрямків дослідження є поліпшення складу 

борошняних кондитерських виробів із використанням лецитину. Внесення 

лецитину в рецептуру борошняних кондитерських виробів зумовлено його 

радіопротекторними і лікувально-профілактичними властивостям, а також 

можливістю покращення консистенції. 
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УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

У даній статті висвітлено питання визначення змісту реклами, її особливостей 

у застосуванні діяльності готельно-ресторанного бізнесу. Визначено стан 

сучасної реклами та висвітлено управлінські важливі аспекти при її розробці. 

Досліджено напрямки, завдяки яким досягаються цілі ефективної управлінської 

діяльністю реклами на базі підприємств готельно-ресторанного бізнесу в 

загальному. 

Ключові слова: реклама, готельно-ресторанний бізнес, маркетинг, управлінська 

діяльність, служба маркетингу.  

Індустрія готельного та громадського харчування в сучасних умовах 

економічного розвитку України переживає новий етап становлення та 

інтенсивного розвитку. Більшість підприємств готельного та ресторанного 

бізнесу не ведуть рекламну діяльність або слабо розвинені у цій сфері, а це 

означає, що підприємства не користуються великим інтересом споживачів. 

Для розширення інформаційної бази, підвищення конкурентоспроможності 

та залучення нових клієнтів необхідне застосування маркетингу рекламної 

діяльності, що є невід’ємною частиною в управлінні підприємствами готельно-
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ресторанного господарства. З розвитком науково-технічного прогресу особливої 

уваги набула сучасна тенденція – застосування Інтернет-маркетингу рекламної 

діяльності. 

Проблему управління рекламною діяльністю підприємств готельно-

ресторанного бізнесу займались багато зарубіжних і вітчизняних вчених, а саме: 

Азарян О., Акайомова А., Акша Р., Аренс П., Балабанова Л., Бове Н.,                 

Джефкінс Ф., Дейан А., Дрю Ж., Котлер Ф., Левешко Р., Музикант В., Огилві Д., 

Персі Л., Радкевич Л., Рожков І., Романов А., Ромат Є., Росситер Р., Ротцолл К., 

Сендідж Г., Тітов Р., Ульяновський А., Шестов В., Шубін О., Шульгіна Л. та 

багато інших.  

Актуальність питання обумовлена необхідністю встановлення 

особливостей управлінського процесу рекламою у житті сучасного бізнесу, 

з’ясування специфіки психологічних досліджень реклами в цілому. У сучасні 

часи високих технологій інформація є майже найдорожчою річчю. Розвиток 

ринкових відносин спонукає до пошуку новітніх способів інформування 

споживачів щодо діяльність компаній, продукцій і послуг, які вона надає та 

організовує. «Існуючі конкуренції на ринках товарів і послуг підштовхує 

підприємців аби ті зосереджували увагу на управлінні рекламою, як одного з 

засобів впливу на споживача і завоювання більшої частки ринку серед своїх 

потенційних конкурентів» [8]. 

Доцільним є визначення вибору правильних управлінських методик 

реклами й підвищення її ефективності із метою кращого просування товарів на 

ринку. Рекламна робота виступає невід’ємною складовою частиною комерційної 

та маркетингової діяльності будь-якого торговельного підприємства. В умовах 

розвитку ринкових відносин і підвищення насиченості споживчого ринку 

товарами і послугами рекламна робота набуває нового значення, відрізняється 

цілим рядом специфічних рис, знання та облік яких, дозволяє активізувати 

процес продажу, стимулювати реалізацію окремих товарів, раціоналізувати 

процес обслуговування покупців, за рахунок «інформаційної підтримки» всіх 

його складових. 
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Реклама, яка на сьогодні посідає у цьому процесі головну роль, у 

найближчій перспективі лише замкне на собі усі питання взаємовідносин із 

потенційними і існуючими споживачами, а проблематика управління рекламою 

залишається головною у даному процесі. 

«Реклама міцно вкорінена в реалії сучасного українського життя, стаючи 

продуктом культури, її дзеркалом, відображаючи традиції та цінності. Сучасна 

реклама довгий час була не лише рушієм торгівлі, а й інструментом ринкової 

економіки та соціального та інтелектуального процесу. Вона впливає на всі 

аспекти людського життя, бізнесу, міста та суспільства, тому не випадково                

таке велике значення надається його розвитку, пошуку нових форм та шляхів 

впливу» [5, с.19]. 

На сучасному етапі реклама стала самостійним видом людської діяльності - 

рекламним бізнесом. Запорукою успіху, як і будь-якої іншої діяльності, є якість 

та професійне управління. Стосовно реклами це поняття можна визначити як 

«управління рекламою», що є всебічним фактором, що впливає на ефективність 

реклами на її сучасному етапі розвитку [7]. 

Варто висвітлити визначення: «реклама - це сукупність інформаційно-

пропагандистських засобів і заходів, застосовуваних з метою формування 

попиту споживачів, ефективної реалізації товарів». 

«Реклама підприємств готельно-ресторанного господарства інформує 

населення про типи та особливості підприємств даного типу, про їх місце 

розташування, режим та правила діяльності, асортимент й якість продукції, яка 

випускається, фірмові страви, різновиди надання послуг, методи та форми 

обслуговування в цілому» [6]. 

Принциповим моментом в рекламі досліджуваних послуг є підкреслення їх 

унікальності. Дуже важливо при цьому наголошувати, що готель щиро 

заінтересований у особистому успіху та комфорті споживача. 

Тема реклами виражена чітким заголовком - девізом, який ще називають 

рекламним слоганом. «Рекламний слоган - це короткий слоган або девіз, який 

відображає якість продукції, послуг та діяльності компанії. За підрахунками, 
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слоган читає в 5 разів більше, ніж рекламний текст. Тому споживач повинен 

бачити все, що його цікавить, а головне - переваги цієї рекламної пропозиції для 

себе. Визначення цих особливостей передбачені управлінською діяльністю 

реклами» [10, с.129]. 

При управлінні процесом «розробки рекламної теми, відповідних їй образу 

та девізу необхідно враховувати наступне: 

1. Протягом рекламної кампанії їх не можна змінювати, інакше можна 

заплутати споживачів, вони не зможуть запам’ятати назву фірми, продукту та 

його переваги. Слід врахувати, що до постійно змінної реклами ніхто не зможе 

звикнути, тому вона не досягне своєї мети. Модифікації в рекламі допускаються, 

але лише в межах даної рекламної теми. 

2. Чим частіше з’являється реклама, тим вища ймовірність того, що її 

запам’ятають і вона досягне мети, хоча часта поява рекламного оголошення не є 

обов’язковою умовою привернення уваги споживачів. Проте, щоб не бути 

подавленою діями конкурентів, реклама повинна з’являтись досить часто» [8]. 

Тому вдало підібрана тема та відповідний девіз є запорукою залучення 

потенційного клієнта готельно-ресторанного господарства. Однак вони не здатні 

викликати у нього інтерес, щоб він був повністю знайомий зі змістом рекламного 

повідомлення. Цю функцію відіграє структура, форма та стиль реклами. 

Управлінські засоби при виборі стилю важливі для створення рекламної 

привабливості. Під стилем розуміють письмовий або усний спосіб висловлення 

думок шляхом підбору та відповідного розташування слів, спрямованих на 

досягнення ясності, результативності. Стиль також передбачає манеру чи тон, 

прийнятий у посиланнях, а також специфічну, відмітну манеру поведінки. 

Варто зазначити, що «в рекламі виділяють декілька головних 

функціональних стильових напрямків, серед яких варто виділити: 

‒науково-професійний; 

‒офіційно-діловий; 

‒літературно-розмовний; 

‒публіцистичний; 



313 

‒«фамільярно-розмовний» [8]. 

Результатом управління рекламною діяльністю є підготовка фактичного чи 

потенційного клієнта до встановлення чи розширення ділових контактів                 

із готелями та ресторанами, її покликано вирішувати (найскладніше завдання                 

- формування і стимулювання загального попиту на готельно-ресторанні 

послуги. 

Служба маркетингу готелю стежить за інформацією, яка з'являється в 

газетах, журналах, на радіо, телебаченні, в Інтернеті та вживає заходів для 

спростування помилкових уявлень про готель. Ефективним заходом рекламної 

діяльності готелю є використання прес-релізів, тобто короткої насиченої 

інформації про конкретну проблему. Дійовими є також відвідини готелю 

репортерами, використання прийомів прихованої реклами. 

Задля досягнення визначених готельно-ресторанним підприємством 

напрямків варто використовувати, наприклад, оголошення щодо спонсорування 

підготовки майбутніх працівників готельної справи, давати інформацію про 

конкурси, нагороди за рахунок закладу, інші спонсорські заходи. Не малу роль 

відіграє управління публікаціями виступу директора готелю чи ресторану на 

щорічних загальних зборах акціонерів, звітів про результати роботи за рік і т.д. 

Разом із масовими інформативно-рекламними матеріалами доцільно 

висвітлювати діяльність даного закладу в спеціальних журналах, бізнес-

виданнях тощо. 

Отже, варто зазначити, що управління рекламою у готельно-ресторанному 

господарстві - це засіб інформування про заклад та послуги, які він надає, 

комерційна пропаганда «споживних якостей» послуг, що пропонуються 

клієнтам, та досягнення престижності конкретного закладу. 

Список використаних джерел: 

1. Шаповалова О.М. Інноваційна діяльність як основа підвищення 

конкурентоспроможності ресторанного господарства. Вісник 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2017.  

№42.  



314 

2. Архіпов В.В.,  Русавська В.А. Організація обслуговування у закладах 

ресторанного господарства. К.: Центр учбової літератури, 2013. 342 с. 

3. Миронов Ю.Б., Крамар Р.М. Основи рекламної діяльності. Навчальний 

посібник. Дрогобич: Посвіт, 2013. 108 с. 

4. Солдатенков Д. В. Сучасний ресторан: нові формати. М.: Ресторанні 

відомості, 2016. 144 с. 

5. Шок Патті Д., Боуен Джон. Маркетинг у ресторанному бізнесі. М.: 

Ресторанні відомості, 2015. 234 с. 

6. Воронов Е. Реклама в Украине. Попытка анализа. Данкор. 2013. № 21. 

С.12-14 

7. Все, що треба знати про рекламу. Тематична добірка. 2016. № 20. С.85 -

100. 

8. Сагінова О. В., Федюніна Д. В., Хапенков В. М. Організація рекламної 

діяльності [текст]. М.: Academia. 2014. 388 с. 

9. Філіп Котлер, Гарі Армстронг. Основи маркетингу. Професійне видання 

[текст]. М.: Вільямс. 2015. 400 с. 

10. Хапенков В. Н., Сагінова О. В., та ін. Організація рекламної 

діяльності. 4-е изд [текст]. М: Academia. 2012. 440 с.  

 

УДК 640. 43. 45 

Шевчук С.А. 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОСЛУГ З КЕЙТЕРИНГУ В ЗАКЛАДАХ 

РЕСТОРАННОГОГОСПОДАРСТВА 

У статті досліджено особливості та актуальні проблеми розвитку кейтерингу 

як сучасної форми ведення ресторанного бізнесу. Виокремлено види кейтерингу, 

які застосовують у своїй діяльності заклади ресторанного господарства. 

Проаналізовано переваги та недоліки від застосування видів кейтерингу. 

Ключові слова: кейтеринг, кейтерингова компанія, ресторанний бізнес, 

ресторане господарство, послуга 



315 

Постановка проблеми. Нові умови господарювання вимагають від 

підприємств ресторанного господарства вивчення та введення інновацій у свою 

діяльність. Основними причинами цього є: зростання попиту споживачів,  

посилення конкурентної боротьби, забезпечення престижу підприємства, 

максимізація прибутку, вивчення наукових новинок та їх впровадження у 

виробничий процес з метою покращення результатів діяльності підприємства. 

В сучасних умовах галузь ресторанного господарства набуває швидких 

темпів розвитку. Щоб функціонувати на ринку та втримати існуючі позиції, 

потрібно шукати нових шляхів поліпшення фінансово-економічного стану. 

Постійно виникає необхідність знаходити нові варіанти вдосконалення процесу 

обслуговування споживачів ресторанних підприємств для успішного існування 

на ринку ресторанних послуг та підвищення прибутку. Якість надання послуг та 

якість обслуговування є невід'ємними складовими ефективності роботи закладу 

ресторанного господарства, завдяки яким можливо втримати споживача. 

На початку XXI століття стало особливо актуальним використовувати 

західні технології, щоб зацікавити споживача та отримати соціальний або 

економічний результат. Зовсім нещодавно увійшло в наше суспільство поняття 

"кейтеринг", яке закріпилося, стрімко набрало оберти та перспективи, про це 

свідчать маркетингові дослідження щодо популярності кейтерингових фірм, 

яких на даний час існує достатньо. Із набуттям Україною не формального, а 

реального суверенітету першорядного значення набуває впровадження 

передових організаційно-управлінських технологій в таку важливу її соціально-

економічну сферу господарства як ресторанний бізнес [7]. Тому, організація 

послуг з кейтерингу в закладах ресторанного господарства є актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням кейтерингу 

займалось багато вчених, серед них Гребенюк В.П., Погодін К., Смирнов І.Г., 

Франсін Халворсен та інші. Однак, спеціальна література недостатньо висвітлює 

питання щодо організації послуг з кейтерингу в закладах ресторанного 

господарства. У зв’язку зі впровадженням на ринки нових послуг ресторанного 

обслуговування особливу увагу потрібно зосередити на проблематиці видів 

кейтерингу. 
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Мета статті. обґрунтувати дослідження теоретичних та практичних аспектів 

особливостей кейтерингу в організації надання послуг закладами ресторанного 

господарства. 

Виклад основного матеріалу. Наша країна перейшла до ринкових відносин 

у час, коли на міжнародному ринку сталися суттєві зміни в туристичній галузі. 

Актуальність завдань щодо формування й впровадження новітніх організаційно-

управлінських засад зростає з поглибленням процесів входження України до 

високо розвиненого соціально-економічного, культурного й правового поля 

Європи й світу, в цілому вже опанованого досконало організованими, 

нормативно врегульованими та взаємопов'язаними туристичними системами. 

Важливою складовою туристичної галузі є ресторанний сервіс [8]. 

Останнім часом у системі ресторанного господарства визначилася стійка 

тенденція переміщення послуг з організації споживання продукції та 

обслуговування споживачів із залу закладів ресторанного господарства до 

робочих місць (офіси, установи); місць відпочинку; місць святкування ювілеїв та 

інших офiцiйних і неофiцiйних святкових подій [6].  

Ця послуга у мiжнароднiй індустрії гостинності має назву «кейтеринг». 

Слово «кейтеринг» походить від англійського дієслова «cater», що в перекладі 

означає «поставляти провізію», «обслуговувати споживачів», та словосполучень 

«publice catering» – ресторанне господарство, а також «catering trade» – 

ресторанний бізнес [1, с. 92]. З моменту створення компанії «Фігаро-Кейтеринг» 

почалося формування культури кейтерингу в Україні. Наступним кроком було 

заснування компанії «Best Events Catering», яка стала кейтеринг-партнером 

дипломатичного корпусу та представництв іноземних місій в Україні. 

Ресторанний бізнес, в сучасних умовах, пропонує широку номенклатуру 

послуг своїм споживачам. Стандартні вимоги до здійснення послуг 

задекларовано у ДСТУ 3279-95 Стандартизація послуг. Основні положення, 

ГОСТ 30335-95 Услуги населению. Термины и определения, ГОСТ 30523-97 

Услуги общественного питания. Общие требования (останні два є 

міждержавними стандартами, визнаними Україною як національні) [3, 1, 2]. У 
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цих нормативно-технічних документах наведено стандартний перелік послуг для 

населення, що користується продукцією та послугами закладів ресторанного 

бізнесу. Однак заклади ресторанного господарства не стоять на місці, і тому 

з'являються нові їх види послуг, наприклад: послуги сомельє, гастрономічні шоу, 

рибалка та кулінарне приготування вилову у присутності гостя; виїзний 

кейтерінг, урочиста презентація страв, бар-шоу і ін. 

Виїзний кейтеринг або кейтерингові послуги за блискавично короткий час 

з'явилися як додатковий вид послуг у багатьох ресторанах України. 

В спеціальній літературі представлені різні класифікаційні ознаки 

кейтерингового обслуговування, однак основними є: за місцем проведення 

заходу, за повнотою циклу або характером наданих послуг, за контингентом 

замовників.  

За місцем проведення заходу кейтерингове обслуговування поділяється на 

таке, що проводиться [9, с. 219]: 

- в приміщенні – офісі, вдома, будинку культури, на території виставкового 

центру, бізнес-центру, планетарію, музею тощо; 

- на лоні природи – на галявині лісу, в береговій зоні тощо; 

- на транспорті – на прогулянкових катерах, теплоходах, авіаційному та 

автомобільному транспорті. 

У більшості випадках оформлюючи замовлення на кейтерингове 

обслуговування клієнт сам призначає місце проведення заходу, але бувають 

випадки, коли ресторан пропонує свої різні варіанти, з набутого ним вже досвіду. 

За повнотою наданих послуг кейтерингове обслуговування поділяється на 

[9, с. 212]: 

- кейтерингове обслуговування готовими продуктами харчування; 

- повносервісне кейтерингове обслуговування. 

Кейтерингове обслуговування готовими продуктами харчування 

характеризується виїзним обслуговуванням, при якому ресторан бере на себе 

зобов'язання у виготовленні та доставці страв, але не бере участі в 

обслуговуванні безпосередньо на місці.  
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Повносервісне кейтерингове обслуговування представляє вид виїзного 

обслуговування, при якому ресторан бере на себе зобов'язання щодо розробки 

сценарію проведення свята, складання меню, приготування страв та напоїв, їх 

доставку на місце призначення, обслуговування споживачів, прибирання після 

проведення заходу. 

Розглядаючи класифікаційну ознаку за контингентом замовників 

кейтерингове обслуговування поділяється на чотири основні групи споживачів 

(табл.1). 

Таблиця 1. Класифікація споживачів кейтерингових послуг 

Групи споживачів Види замовників Характер послуг 
перша корпоративні фуршети 
друга громадські організації обслуговування конференцій, семінарів 
третя приватні особи дні народження, весілля на природі, вдома 
четверта колективи сніданки, вечері 

 

До першої групи належать корпоративні замовники – компанії, що 

проводять презентації, конференції з наступним фуршетом, а також 

корпоративні свята і вечірки. Кейтерингове обслуговування є альтернативою 

організації заходу в ресторані, якщо подібна акція носить масштабний характер 

і проведення в ресторані проблематично через недостатню кількість місць [6]. 

Друга група замовників представлена громадськими організаціями, які 

проводять конференції, семінари, благодійні заходи тощо. 

Третя група характеризується приватними особами, що влаштовують 

сімейні свята у себе дома або за його межами. Це можуть бути ювілеї, дні 

народження, весілля та ін.  

До четвертої групи належать певні колективи, які вважають за необхідне 

організовувати для своїх працівників комплексні обіди. 

Організація кейтерингової послуги першим трьом групам дає можливість 

клієнту справити приємне враження на гостей не витрачаючи часу та сил на його 

підготовку та проведення, організувати свято на високому рівні, заощадити свої 

кошти, порівняно з аналогічним обслуговуванням у ресторані. 
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Також кейтерингові послуги поділяються на основні і додаткові. До 

основних кейтерингових послуг відносять приготування та доставка продукції 

ресторанного господарства; послуги офіціантів в обслуговуванні. До додаткових 

– організація культурного дозвілля та дизайнерська робота при оформленні 

приміщень; прибирання після проведеного свята тощо. 

Ресторан за спеціальними замовленнями виконує роль посередника або 

повністю бере на себе забезпечення основних і додаткових послуг. 

Комплексність кейтерингових послуг повністю залежить від фінансових 

можливостей замовника [7]. 

Проведені дослідження виявили, що вартість замовлення кейтериногових 

послуг залежить від наступних факторів: рівня та класу ресторану, який надає 

кейтерингові послуги; складності меню, програми, сценарію програми свята; 

кількості гостей (чим більше гостей тим дешевше обслуговування з розрахунку 

на одного гостя) та переліку додаткових послуг. 

При виїзному ресторанному обслуговуванні розрізняють декілька видів 

кейтерингових послуг: фуршет, шведський стіл, бенкет, обіди, кава-брейк, 

коктейль, пікнік або барбекю. 

Сьогодні можна говорити про стандартизацію послуг, яка регламентує час 

доставки їжі, про розширене меню (у тому числі і для постачальників піци), 

додаткові послуги, систему знижок. 

Наприклад, конкуренція на ринку доставки піци висока, на ринку доставки 

гарячих обідів в офіс – значно нижче, а на ринку доставки обідів класу преміум 

– зовсім невелика. Але і розвивати такий бізнес складно. Якщо компанії, що 

спеціалізуються на доставці піци, мають декілька точок по всьому місту, то 

фірма, що доставляє їжу класу преміум, може дозволити собі мати один-єдиний 

офіс. Звичайно, це викликає ряд складнощів: зокрема, час замовлення різко 

збільшується. Але клієнти згодні чекати замовлення навіть протягом двох годин 

і з розумінням відносяться до проблем з доставкою, якщо їх влаштовує якість 

кухні, а доставка обходиться безкоштовно, тобто всі витрати бере на себе 

кейтерингова компанія [8]. 
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Навіть в умовах економічної кризи збитки у кейтеринговому бізнесі мало 

відчутні, адже зараз все більше клієнтів віддають перевагу здоровій їжі, а не 

напівфабрикатам.  

Необхідно відмітити, що організація і розвиток кейтерингової діяльності в 

Україні набирає обертів та удосконалюється навіть в умовах економічної 

нестабільності, що виникла під час пандемії коронавірусу. 

Один і той самий ресторан може бути повносервісним і спеціалізованим 

одночасно [10]. Що ж до України, то сьогодні ресторанна справа, як зазначалося 

вище, перебуває лише на стадії зародження. Такий вид бізнесу залишається 

привабливим як довгострокова інвестиція з вірогідною прибутковістю в 15-20% 

або незалежно від збитковості як іміджевий інструмент його власника. 

За інформацією Асоціації ресторанного бізнесу України, темпи розвитку 

ринку ресторанних послуг коливаються в межах 60-100% на рік [7]. 

Кейтерингове обслуговування готовими продуктами харчування – це вид 

виїзного обслуговування, за якого ресторан за спеціальними замовленнями бере 

на себе зобов'язання з виготовлення та доставки страв, але не бере участі в 

обслуговуванні безпосередньо на місці. Найчастіше використовується закладами 

ресторанного господарства, які реалізують піцу, скомплектовані раціони 

харчування для доставки на робочі місця, додому тощо 

Висновки. Отже, суть кейтерингового обслуговування полягає в тому, що 

ресторан за спеціальними замовленнями (кейтерингова компанія) забезпечує 

замовнику приготування і доставку готової продукції ресторанного господарства 

в зазначене місце (додому, в офіс, на робоче місце, в місце відпочинку тощо), а 

також ресторанне обслуговування святкового заходу з наданням різних 

сервісних послуг. 

Виходячи з дослідження, можемо виділити перспективні напрями розвитку 

кейтерингових послуг ресторанами [6]:  

1) розширення асортименту страв у меню з урахуванням потреб споживачів 

у здоровому харчуванні, вживанням низькокалорійної їжі та релігійними 

особливостями;  
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2) підвищення мобільності кейтерингових компаній, що першочергово 

пов’язана з їх матеріально-технічною базою та наявними кваліфікованими 

кадрами;  

3) сприяння інноваційних тенденцій на ринку кейтерингу, зокрема 

стимулювання розвитку «екологічного кейтерингу». 
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Шелест Р.П. 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

НЕТРАДИЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИГОТУВАННЯ ХУМУСУ В 

THERMOMIX 

У статті досліджено особливості застосування THERMOMIX з метою 

розробки інноваційної технології хумусу як джерела важливих дефіцитних 

нутрієнтів. Обґрунтовано доцільність використання моркви як 

функціонального інгредієнта у рецептурі хумусу. Представлено технологічну 

документацію на розроблену страву близькосхідної кухні – хумус «Морквяний».  

Ключові слова: технологія, інгредієнти, THERMOMIX, інновації, морква, 

показники якості. 

В сучасних умовах високої конкуренції на ринку ресторанного 

господарства, підприємствам необхідно постійно проводити моніторинг 

світових новацій та тенденційної сфери, адже впровадження інноваційних 

технологій та обладнання надає ресторанам можливість позиціонувати себе 

лідером серед аналогів.  

Одним із сучасних видів технологічного обладнання є THERMOMIX, який 

дозволяє вибирати різні робочі режими і при цьому можна одночасно нагрівати 

продукт. Ця комбінація – помішування і одночасне нагрівання – відноситься до 

унікальних можливостей комбайна. Цей вид приготування особливо підходить 

для страв, які вимагають початкового подрібнення компонентів:соусів, супів-

пюре, густих супів, джемів, пастоподібних закусок – якщо необхідно подрібнити 

компоненти, а потім готувати при необній температурі і швидкості [2]. 
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Останнім часом спостерігається різке збільшення чисельності хронічних 

захворювань у населення України, що значною мірою пов’язане з порушенням 

якості харчування. Тому проблема харчування повинна вирішуватися закладами 

ресторанного господарства шляхом створення продуктів підвищеної біологічної 

цінності та володіючих функціональними властивостями.  

Перспективним напрямком при створенні збагачених харчових продуктів є 

використання нетрадиційної місцевої сировини, яка є адаптованою до харчового 

раціону пересічного українця. Такою сировиною є дворічна рослина – морква, 

яку доцільно додавати до холодних закусок з метою їх вітамінізації і підвищення 

біологічної цінності. Однією з нетрадиційних для українського споживача 

закусок є класична арабська страва – хумус, приготування якого з використанням 

апарату THERMOMIX та з додаванням місцевої сировини є оригінальним 

підходом до розширення асортименту ресторанної продукції і потребує 

подальшого дослідження. 

Метою дослідження є розробка інноваційних технологій хумусу за 

допомогою Thermomix з використанням моркви як джерела важливих 

дефіцитних нутрієнтів, визначення його функціональних властивостей та якості.  

Застосування моркви у кулінарних виробах, підвищення їх харчової 

цінності та надання функціональних властивостей є актуальною проблемою, 

дослідженням якої займається ряд вчених, зокрема теоретичні і практичні основи 

використання моркви при виробництві кулінарних виробів прослідковуються в 

наукових роботах М.І. Пересічного, С.М. Пересічної,  М.Ф. Кравченко, І.В. 

Сирохмана, В.І. Оболкіної. Роботу над даною проблемою продовжено і 

розвинено у працях О.В. Завадської, І.М. Бобось, Л.Ф. Скалецької, Г.І. Шумило, 

О.С. Павлюченко,  В.С. Доцяк та інших вітчизняних і зарубіжних науковців.  

Так, О.В. Завадська та І.М. Бобось, представляючи свої дослідження, 

вважають очевидною  можливість використання продуктів переробки моркви, 

сушених зокрема, в технології кулінарних виробів з метою створення нових 

страв із заданими властивостями, що дозволить використовувати їх для 

профілактики аліментарно-залежних захворювань, нормалізації роботи 

організму людини. 
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Дослідженням особливостей використанням THERMOMIX у 

технологічному процесі закладів ресторанного господарства науковці 

займаються відносно недавно. Так, у працях Василенко М.С., Жолинської Г.М. 

прослідковується висвітлення окремих аспектів цієї проблеми.  

Враховуючи стан забезпечення раціону середньостатистичного українця 

нутрієнтами, екологічну та економічну ситуацію в державі, рецептури 

традиційних національних страв, хумусу зокрема, необхідно удосконалювати 

шляхом додавання функціональної сировини з профілактичною та лікувальною 

метою. При цьому раціональним рішенням буде застосування сучасного 

програмованого обладнання, яким є THERMOMIX. Ця проблема на даний час є 

недостатньо вивченою та потребує дослідження, наукове обгрунтування якого 

представлено у даній роботі. 

Хумус – це страва пастоподібної консистенції, обов’язковим складовим 

компонентом якої є нутовое пюре, а також паста з кунжуту, лимонний сік, 

оливкова олія та інші добавки. Перші задокументовані згадки про подібний 

продукт датуються XIII століттям, здебільшого вони представлені у вигляді 

рецептів з книг для кухарів на арабській мові. На івриті і арабських мовах слово 

«хумус» має подвійне значення, перше – це власне закуска, а друге – місцева 

назва виду горошку, з якого виробляють закуску – нут баранячий [4]. 

Найбільшу популярність дана страва завоювала в країнах Близького Сходу, 

а також на Кіпрі і в Греції. Найчастіше хумус подають у вигляді холодної закуски 

або як соус, при цьому на сході до нього традиційно додається лаваш або піта, а 

в інших регіонах в якості заміни їм можуть покласти хліб або кукурудзяні чіпси. 

У XIX столітті з’ясувалося, що ця закуска не містить глютену і хумус почав 

активно набирати популярність серед жителів США та інших країн, які володіли 

непереносимістю даного харчового компонента та продуктів, які його містять 

[6]. Головним інгредієнтом хумусу є відварений нут, який подрібнюють вручну 

або із застосуванням різних засобів до стану однорідної маси. Після цього до неї 

додають такі інгредієнти, як кунжутна паста, лимонний сік і оливкова олія. 
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Хумус, зважаючи на особливий склад продуктів, що входять в його рецепт, 

здатний надавати комплексний позитивний вплив на організм людини, а саме: 

 постачання організму достатньою кількістю природного 

рослинного білка; 

 нормалізація обміну речовин; 

 зниження рівня цукру в крові; 

 допомога у виведенні з організму баластних токсичних речовин; 

 поліпшення когнітивних процесів; 

 стабілізація роботи серцево-судинної системи; 

 оздоровчий вплив на нервову систему [5]. 

Мінеральний склад хумусу досить різноманітний: присутня досить велика 

кількість натрію (379 мг) і калію (228 мг), невелика кількість кальцію (38 мг), 

магнію (71 мг) і заліза (2,4 мг). Досить велику частку хумусу становлять жири. 

На 100 г цього продукту, приготованого за стандартною рецептурою, припадає 

10 г жирів, у тому числі 1,4 г насичених, 3,6 г поліненасичених жирних кислот і 

4 г мононенасичених жирних кислот. Незважаючи на високий вміст жирів, в 

хумусі зовсім немає холестерину, який є основною причиною розвитку патології 

серцево-судинної системи [4]. 

Найбільшу частку в даному продукті посідають вуглеводи –14 г на 100 г 

готового продукту, з яких 6 г припадає на різні харчові волокна. Багатий даний 

продукт і білковими домішками: в 100 г хумуса міститься не менше ніж 8 г білка. 

Калорійність продукту становить 166 ккал на 100-грамову порцію. 

Вітамінами даний продукт не багатий, в ньому присутня тільки невелика 

кількість вітамінів групи В, вітамінів С і А. Оскільки в достатній кількості 

вітамін А міститься саме в моркві, то додавання її у рецептуру класичного гумусу 

буде доцільним. 

Морква – однин із автентичних овочів, характерних для української 

національної кухні і надзвичайно популярний продукт харчування в Україні. 

Морква містить вітаміни групи В, РР, С, Е, К, в ній присутній каротин – 

речовина, яка в організмі людини перетворюється на вітамін А. Морква містить 
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1,3 % білків, 7 % вуглеводів. Немало в моркві мінеральних речовин, необхідних 

для організму людини: калію, заліза, фосфору, магнію, кобальту, міді, йоду, 

цинку, хрому, нікелю, фтору і ін. [3].  

У моркві містяться ефірні олії, які обумовлюють її своєрідний запах. Морква 

містить бета-каротин, який покращує роботу легеневої системи. Бета-каротин є 

попередником вітаміну А. Потрапляючи в організм людини, каротин 

перетворюється на вітамін А, який найбільш корисний для молодих жінок. 

Також цілющі властивості моркви пов`язані із зміцненням сітківки ока. Людям, 

страждаючим короткозорістю, кон’юнктивітами, нічною сліпотою і швидкою 

стомлюваністю вживання цього продукту в їжу є вельми бажаним. 

Корисно погризти сиру моркву, оскільки це укріплює ясна. Оскільки вітамін 

А сприяє росту, то морква особливо корисна дітям. Цей вітамін необхідний для 

нормального зору, він підтримує у хорошому стані шкіру і слизові оболонки. 

Морква, страви з моркви і особливо морквяний сік використовуються в 

лікувальному харчуванні при гіпо- і авітамінозі А, захворюваннях печінки, 

серцево-судинної системи, нирок, шлунку, недокрів`ї, поліартриті [3]. У 

технологічному процесі виробництва хумусу доцільно використовувати пюре 

морквяне, приготування якого значно оптимізується при застосуванні 

THERMOMIX. Сьогодні цей пристрій використовують в більшості країн світу, 

як у простих ресторанах, так і на авторських кухнях мішленівских закладів. Його 

вибрали багато відомих шеф-кухарів за його багатофункціональність: 

зважування інгредієнтів, варіння, тушкування, вимішування тіста, пасерування, 

дроблення, шинкуввання; можливість стежити за точністю температури, 

емульгувати соуси, готувати різотто, темперувати шоколад тощо [2]. Кольоровий 

сенсорний екран забезпечує комфортний перегляд цифрових рецептів, також 

один Thermomix, замінює безліч дорогих кухонних приладів і допомагає 

економити енергію за рахунок скорочення часу приготування. До переваг 

Thermomix належать також приготування при низькому вмісті жиру; зберігання 

вітамінів і корисних речовин в продуктах; хімічного складу води; насичує їжу 

киснем. При подрібненні страв, температура яких більше 60 0С функція 
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уповільненого старту дозволяє уникати розбризкування вмісту чаші при 

збільшенні швидкості [1]. Як базову основу для розробки інноваційного 

продукту взято технологію приготування хумусу за класичною рецептурою. 

Нижче представлено технологічну карту на розроблений хумус «Морквяний» з 

використанням моркви, що класичною рецептурою не передбачається. 

Особливістю застосування моркви у цій страві є її варіння на парі перед 

використанням, що сприяє збереженню нутрієнтного складу овоча (табл. 1).  

 

Технологія приготування 

1. Нут промити кілька разів під проточною водою і замочити на 24 

години. 

2. Зіру пульверизувати у THERMOMIX ТМ6 30 с на швидкості 9, 

перетворюючи в порошок. 

3. Моркву промити, почистити і варити на парі 10 хв у THERMOMIX 

ТМ6 при температурі 100 оС. 

4. Відварити нут протягом 20 хв у THERMOMIX ТМ6 при температурі 

100 оС на швидкості 1, режим «Реверс». 

5. Злити воду в окремий посуд для подальшого використання. Кілька 

горошинок залишити для подачі. 

6. Додати відварену моркву, половину всього часника і 30 г відвару з 

нуту. 

7. Пюрувати 1 хв на швидкості 7. 

8. Додати решту часника, пасту тахіні, порошкоподібну зіру, лимонний 

сік, оливкову олію і перемішувати 20 с на швидкості 4 зі шпателем. 

9. Охолодити, викласти на закусочну тарілку, зробити невелике 

заглиблення в центрі.  

10. Збризнути кунжутною олією і викласти горошинки відвареного нуту. 

Подати при температурі 14 оС як холодну закуску. 
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Таблиця 1 – Технологічна карта страви «Хумус «Морквяний»» 

№ 
з/п 

Найменування 
сировини 

Маса сировини, г 
Технологічні вимоги до якості 

сировини 
На 1 порцію На 10 порцій 

Брутто, 
г 

Нетто, 
г 

Брутто, 
г 

Нетто, 
г 

1 Нут 51 50 510 500 
Світло-кремового кольору, без 
сторонніх домішок і 
ушкоджень 

2 Морква 55 50 550 500 
Свіжа, без ушкоджень та ознак 
псування 

3 Лимонний сік 5 5 50 50 
Смак і запах властивий 
лимонному соку 

4 Олія оливкова  10 10 100 100 
Однорідна, без осаду, 
сторонніх смаків і запахів 

5 
Олія 
кунжутна 

3 3 30 30 
Однорідна, без осаду, 
сторонніх смаків і запахів 

6 Паста тахіні 15 15 150 150 
Однорідна, смак властивий 
кунжуту 

7 Часник 3,2 3 32 30 
Свіжий, без ушкоджень та 
ознак псування 

8 Зіра 0,5 0,5 5 5 Без ознак псування 
Вихід 150 1500 

Характеристика готової страви 

Зовнішній вигляд: закуска викладена колом із заглибленням, в якому 

розміщено горошинки відвареного нуту.  

Колір: світло-оранжевий. 

Консистенція: однорідна, пастоподібна. 

Запах і смак: приємний, з присмаком моркви, кунжуту і нуту.    

На рисунку 1 представлено технологічну схему на розроблений хумус 

«Морквяний».Як видно зі схеми, технологічний процес приготування нової 

страви значних змін не зазнав, проте із додаванням моркви дещо змінився її 

якісний склад, отримавши функціональні властивості, притаманні моркві. 

Розрахунок харчової цінності розробленої страви представлено у таблиці 2. 

Таблиця 2 – Харчова цінність розробленої страви Хумус «Морквяний» 

Назва сировини Витрата на 1 
порцію, г 

Білки, г Жири, г Вуглеводи, 
г 

Калорійність, 
ккал 

Нут 50 9.50 3.00 30.50 182.00 
Морква 50 0.65 0.05 3.45 16.00 
Лимонний сік 5 0.05 0.01 0.15 0.80 
Олія оливкова  10 0.00 9.98 0.00 89.80 
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    Продовження таблиці 2 

Олія кунжутна 3 0.00 3.00 0.00 26.97 
Паста тахіні 15 1.94 4.87 1.22 56.50 
Часник 3 0.20 0.01 0.90 4.29 
Зіра 0,5 0.60 0.25 1.60 5.60 
Всього 136.00 12.93 21.17 37.82 381.96 

 

Як видно з таблиці 2, розроблена страва досить калорійна, тому 

систематичне зловживання її здатне викликати проблеми із зайвою вагою.  

 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 1 – Технологічна схема на Хумус «Морквяний» 

Нут Моркв Паста Олія 
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Нижче представлено порівняльну характеристику органолептичних 

показників якості розробленого хумусу «Морквяний» та хумусу за класичною 

рецептурою (таблиця 3). 

Таблиця 3 – Порівняльна характеристика органолептичних показників 

якості розробленого хумусу «Морквяний» та хумусу за класичною 

рецептурою» 

Назва страви Колір Консистенція Запах Смак 
Хумус 
класичний 

Світло-
кремовий  

Однорідна, 
пастоподібна. 

Приємний, з 
ароматом нуту та 
кунжуту 

Приємний, вміру 
солоний 

Хумус 
«Морквяний» 

Світло-
оранжевий  

Однорідна, 
пастоподібна 

Приємний, з 
ароматом моркви 
та кунжуту 

Приємний, вміру 
солоний з 
присмаком 
моркви 

 

Виходячи з даних таблиці, можна зробити висновок, що не усі показники 

змінили свої значення, але з’явилися нові ознаки, що мають позитивний вплив 

на якість виробу. Разом з тим, ми взяли за основу традиційну технологію і 

рецептуру, зберігши основні властивості єврейської національної страви.  

  Встановлено, що розроблена нова технологія хумусу «Морквяний» з 

використанням THERMOMIX характеризуються покращеним вітамінним 

складом, підвищеною харчовою цінністю, кращими якісними показниками та 

володіє вираженими функціональними властивостями в порівнянні з класичною 

стравою. 

Отже,  розроблену страву хумус «Морквяний» можна пропонувати до 

впровадження у закладах ресторанного господарства з метою розширення 

асортименту, підвищення рентабельності та конкурентоспроможності холодних 

закусок, активізації попиту на них у різних контингентів споживачів.  
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ РИБИ 

У статті досліджено харчову та біологічну цінність риби, розглянуто сучасні 

способи переробки риби та шляхи  їх удосконалення, особливості різних видів 

обробки та консервування загально прийнятими методами, основні фактори, 

що впливають на зміни властивостей сировини із гідробіонтів і на якість 

харчової продукції загалом.  

Ключові слова: технологія, переробка, риба, харчова цінність, копчення, 

соління. 



332 

Риба та рибні продукти мають велике значення у харчуванні людини і 

становлять значну частину її харчового раціону. В багатьох країнах світу риба 

становить основний об'єкт харчової промисловості.  

Риба є цінним продуктом харчування в раціоні людей, її споживають в 

солоному, копченому, вареному та іншому вигляді. Риба і рибопродукти, 

володіють високими харчовими якостями, необхідними для нормального 

розвитку організму, оскільки є джерелом повноцінних білків, вітамінів, макро- і 

мікроелементів. Вони необхідні для нормального життя й розвитку людського 

організму, оскільки є джерелом потрібних повноцінних білків, вітамінів, макро- 

і мікроелементів та інших необхідних для людського організму речовин [1].  

В останні роки в Україні широке розповсюдження отримали кулінарні 

традиції Японії, Китаю, де багато страв готується з сирої або напівсирої риби, що 

являє собою значну небезпеку щодо зараження людей.  

Асортимент рибної продукції в Україні обмежений традиційними видами 

продукції, виготовленими з імпортної сировини. Аналіз сучасних технологій 

переробки гідробіонтів показав недостатність дослідження питання комплексної 

переробки сировини 4. Тому проблема сучасних підходів до переробки риби та 

виготовлення якісної продукції з неї є надзвичайно актуальною. 

Мета роботи полягає в узагальненні сучасних технологій переробки риби, 

напрямків поліпшення якості та безпечності рибної продукції. 

Проблемами технологій переробки риби займалися ряд вітчизняних і 

зарубіжних вчених, а саме Биков В.П., Васюков М.В., Менчинська А.А. 

Сидоренко О.М., Перцевий Ф.В., Терешкін О.Г., Гурський П.В., Ющенко Л.П., 

Васюкова Г.Т. Останні приділяли багато уваги переробці риби на харчових 

підприємствах малої потужності. Предметом дослідження Менчинської А.А. 

було удосконалення технології рибних паст підвищеної біологічної цінності. На 

даний час, враховуючи санітарно-епідеміологічну ситуацію у світі, проблема 

якості та безпечності рибної продукції стоїть надзвичайно гостро і потребує 

подальшого дослідження. 
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Враховуючи значення риби у харчуванні людини, в нашій державі діє Закон 

України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них», який 

визначає основні правові і організаційні засади забезпечення якості та безпеки 

риби, інших водних ресурсів, виготовленої з них харчової продукції для життя і 

здоров'я населення та запобігання негативному впливу на довкілля у разі вилову, 

переробки, фасування та переміщення через митний кордон України. 

Рибні господарства та промисловість постачають для населення широкий 

асортимент риби та рибної продукції. Але для повного забезпечення населення 

рибою та рибною продукцією необхідно збільшити її добування, покращити 

технологію переробки та підвищити якість санітарного контролю на всьому 

шляху – від вилову до отримання готової продукції [2]. 

Харчова цінність риби, як і інших продуктів тваринництва, обумовлена 

морфологічним і хімічним складом та смаковими властивостями. Її обумовлює 

вміст в рибі білків і тому її відносять до білкового харчового продукту 

тваринного походження. Вміст білків у м'ясі риби становить від 16 до 21 % в 

залежності від виду риби, які відносять до повноцінних, тому містять всі 

незамінні амінокислоти. Білки риби містять такі незамінні життєво необхідні для 

організму людини амінокислоти, як аргінін, валін, триптофан, гістидін, 

ізолейцин, лейцин, метіонін, фенілаланін. Вміст окремих амінокислот у м'ясі 

риби непостійний і залежить від виду риби, пори року, стану годівлі, тривалості 

вирощування та інших факторів. Але зменшення вмісту окремих амінокислот 

суттєво не впливає на харчову цінність риби як білкового продукту тваринного 

походження. За якістю білки риби можна прирівняти до білків курячого яйця, які 

мають найвищу засвоюваність і їх вважають еталоном, відносно якого 

оцінюються білки інших харчових продуктів.  

Харчову цінність риби обумовлює і вміст в м'ясі риби жирів, які від жиру 

тварин відрізняються низькою температурою плавлення, що сприяє засвоєнню їх 

організмом людини без зайвої напруги шлунково-кишкового тракту, і 

покращенню засвоєння жиророзчинних вітамінів та підвищенню імунної 

системи організму. Жир риби практично завжди при кімнатній температурі має 
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рідку консистенцію, що сприяє його швидкому псуванню. Вміст жиру у м'ясі 

риби непостійний і залежить від виду риби, віку, пори року, місця вилову, умов 

годівлі і якості кормів та інших факторів [1]. 

Значну харчову цінність представляє м'ясо риби, як джерело вітамінів. В 

тканинах риби містяться водорозчинні вітаміни групи В – тіамін, рибофлавін, 

піродиксин, фолієва і пантотенова кислоти, які впливають на харчову цінність 

м'яса риби. З жиророзчинних вітамінів м'ясо риби містить значну кількість 

вітаміну А, D і E. Необхідно відмітити, що в організмі риби вміст вітаміну А 

значно вище у порівнянні з вмістом його в організмі тварин. Але необхідно 

враховувати, що вітаміни в організмі риби розподілені нерівномірно, в м'язах їх 

міститься менше ніж у інших органах.  

Риба іноді може бути джерелом деяких інфекційних захворювань людей і 

тварин. Це обумовлюється тим, що такі патогенні мікроби, як збудники 

азіатської холери, черевного тифу, бешихи свиней, паратифу, чуми свиней та 

інших захворювань можуть жити, а при певних умовах розмножуватися на 

поверхні та у внутрішніх органах риб. При цьому уражена патогенними 

мікробами риба не хворіє цими інфекціями, а є тільки мікробоносієм.  

Риба може бути джерелом ботулізму, якщо в ній міститься токсин збудника 

цієї хвороби. Найбільш часто утворення токсину відмічається в осетрових риб 

(осетра, білуги, севрюги, шипа), білорибиці і рідше — у іншої риби. Тому для 

попередження захворювання людей інфекційними хворобами необхідно 

проводити ретельний ветеринарно-санітарний контроль риби і рибопродуктів.  

Риба відноситься до харчових продуктів, які швидко псуються, тому її 

зберігають в звичайних умовах відносно не довго. Для того, щоб попередити 

псування риби і зупинити процеси, які викликають псування, її необхідно одразу 

після вилову відповідно обробляти або консервувати загально прийнятими 

методами:  

1. Охолодження і заморожування риби та рибних продуктів, що сприяє 

припиненню або сповільненню розвитку мікроорганізмів.  
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2. Теплова стерилізація рибних продуктів, упакованих у герметичну тару. 

При такому методі консервації мікроорганізми, що знаходяться у продукті, 

гинуть, а інші не можуть проникнути у герметичну тару. При консервуванні 

тепловою стерилізацією продукт не псується протягом багатьох років.  

3. Використання хімічних речовин – консервантів, основним з яких є 

кухонна сіль, а другорядними – цукор, оцтова, бензойна кислоти та ін.  

4. Висушування (виведення вологи), що створює несприятливі умови для 

розвитку мікроорганізмів. 

5. Копчення (змішаний вид обробки), при якому риба просолюється, 

пров'ялюється та насичується димовими газами, які містять антисептичні 

речовини, що перешкоджають розвитку мікроорганізмів.  

Але, незалежно від способів консервування риби, для отримання якісних 

харчових продуктів початкова бактеріальна засіяність (перед обробкою) 

сировини повинна бути мінімальною. При консервуванні риби необхідно 

враховувати, що риба з сильно заповненим кормом шлунком містить значну 

кількість мікроорганізмів і протеолітичних ферментів, що сприяє проникненню 

бактерій у м'язи [6]. 

Риба, яка зберігається у воді, псується швидше. Консервування риби має 

важливе значення для рибопереробних підприємств. Основна мікрофлора у 

свіжої та дефростованої риби накопичується на її поверхні і при послідуючій 

тепловій обробці гине. Але, якщо термообробка недостатня, мікрофлора не гине, 

і така риба може бути джерелом тяжких кишкових захворювань людини.  

Основною особливістю хімічного складу риби є взаємозв'язок між вмістом 

жиру і води. При збільшенні в рибі жиру зменшується вміст води і навпаки. За 

цими показниками риба розподіляється на три групи:  

 жирна, з вмістом жиру більше 8 % (осетрові, лососеві, оселедцеві, 

скумбрієві, хамса, мінога, вугор);  

 середньої жирності від 4 до 8 % жиру (коропові, лососеві Дальнього сходу, 

деякі оселедцеві, сом, палтус);  

 пісна, з вмістом жиру менше 4 % (окуневі, тріскові, камбалові, форель, 

щука).  
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Жир розподіляється у тушках риби в різних місцях, в залежності від виду 

риби. Вміст жиру у одного і того ж виду риби змінюється залежно від місця 

вилову та її вирощування.  

Вміст у м'ясі риби білків, жирів та значної кількості води обумовлює 

виникнення різних фізичних та біохімічних змін, особливо під дією 

різноманітних факторів зовнішнього середовища, які діють на рибу після її 

виловлювання. Одразу після виловлювання риби у ній починають відбуватися 

зміни у білковій частині, які при подальшому зберіганні у звичайних умовах 

сприяють зниженню її харчової цінності та псуванню. Зміни у білковій частині 

риби у звичайних умовах розвиваються дуже швидко, тому риба відноситься до 

харчових продуктів, що швидко псуються. Фізико-хімічні процеси у м'ясі риби 

відбуваються у декількох стадіях, серед яких найбільш впливовими на фізичні та 

хімічні зміни є: виділення слизу на поверхні риби, посмертне задубіння, автоліз 

та бактеріальний розпад. Всі ці процеси виникають і протікають залежно від 

умов навколишнього середовища та особливостей самого об'єкту, одразу після 

вилову риби, особливо при наявності несприятливих умов, основним чином 

температурних. При зниженні температури початок кожного процесу може 

затримуватись і проходити повільніше, а при підвищенні – прискорюватись.  

При заготівлі риби необхідно враховувати, що чим коротший період між 

видобутком та смертю риби, чим менше її переміщують, тим більша первинна 

стійкість риби до псування. Велику рибу доцільно знекровлювати, для чого 

перерізають великі судини як можливо ближче до голови, майже до хребців. При 

первинній обробці риби важливе значення має наявність у достатній кількості 

доброякісної води, чистого приміщення та обладнання, яке використовується.  

Для консервування та отримання доброякісних рибних продуктів більш 

цінною в харчовому відношенні є жива риба [1]. 

Рекомендують заготовлювати в живому виді тільки прісноводну рибу, на 

якій добре утримується лузга. Риба, з якої легко відділяється лузга, швидко гине 

при зберіганні. При простому солінні чисту, добре промиту рибу обробляють 

тільки кухонною сіллю.  



337 

Сухе соління можна проводити і в штабелях, тільки у чистому і сухому 

приміщенні. В подальшому при мокрому або змішаному солінні необхідно 

періодично перемішувати розсіл, перекачуючи його з нижніх шарів у верхні. 

Якщо необхідно отримати рибу слабкого або середнього соління, процес соління 

припиняють у момент досягнення необхідної солоності.  

При пряному солінні рибу обробляють засолювальною сумішшю, в якій, 

крім солі, міститься цукор та різні спеції, що додають продукту специфічні 

смакові якості. В набір прянощів можна вводити чорний перець, аніс, лавровий 

лист та ін. спеції.  

Маринування – комбінована обробка риби сіллю, цукром, спеціями і 

оцтовою кислотою. Оцтова кислота надає продукту специфічний смак, покращує 

зовнішній вигляд, пом'якшує і сприяє набряканню колагену (м'ясо стає м'яким), 

а також посилює консервуючу дію солі, припиняє розвиток мікроорганізмів  

Консервування продуктів коптінням засновано на здатності складових 

частин диму, який утворюється при неповному згоранні деревини, затримувати 

розвиток мікроорганізмів [1]. 

Дим отримують, спалюючи деревину та тирсу дерев листяних порід: дуба, 

бука, берези, вільхи та ін. Забороняється використовувати для отримання диму 

хвойні породи дерев і березу в корі, оскільки вони придають продукту 

неприємний смолянистий запах і темний колір.  В процесі коптіння коптильні 

речовини, які містяться в димі, абсорбуються в м'ясі риби і в першу чергу на його 

поверхні. Поверхня риби підсушується і утворюється стійка до дії 

мікроорганізмів скоринка. Коптильні речовини, які проникають у продукт, 

надають йому своєрідний смак і аромат, м'якість, ніжність і характерний темно-

червоний колір [7]. 

Бактерицидна дія коптильних речовин в концентраціях, дозволених для 

харчових продуктів, недостатня для захисту копчених виробів від псування 

протягом тривалого часу. Встановлено, що консервуюча дія коптильних речовин 

підсилюється в сполученні з солінням, оскільки сіль змінює структуру тканин і 

коптильні речовини краще проникають в товщу продукту. Тому коптять тільки 

солону рибу. Бактерицидна дія і швидкість проникнення у продукт коптильних 

речовин залежить від температури і вологості повітря [9]. 
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Для коптіння риби використовують три методи: гаряче коптіння, холодне та 

мокре. Для гарячого коптіння придатні всі види свіжої і мороженої риби, але 

кращий продукт виробляється з жирних лящів, жерехів, сомів, окунів та ін.  

Для виробництва консервів використовують тільки доброякісну рибу всіх 

родин, в основному свіжу, охолоджену або розморожену.  

Застосовують такі види термічної обробки риби: бланшування (варка), 

обсмажування, пропікання, коптіння. 

Банки негайно закривають (закатують) під вакуумом для видалення повітря. 

Закатані банки промивають гарячою водою і стерилізують. При цьому 

знищується вся мікрофлора, інактивуються ферменти. В процесі стерилізації 

риба проварюється і розрихлюється, з неї виділяється бульйон.  

Після стерилізації консерви охолоджують, миють і сушать.  

Періодично перевіряють стан банок, визначають строки зберігання, які 

залежать від виду, тари, способів виготовлення, стану риби, накопичення в ній 

олова та ін. В початковий період зберігання в консервах протікають процеси 

(дозрівання), які сприяють покращенню їх властивостей. Продукт стає більш 

ніжним і соковитим, ароматним і приємним на смак, м'ясо просочується соусом. 

Тривалість дозрівання коливається від 1 до 6 міс. 

Важливими напрямами досліджень можна вважати ідентифікацію виду риб, 

пригнічення життєдіяльності мікроорганізмів, тестування герметичності 

консервної тари; забезпечення безпечності та підвищення якості соленої, 

копченої, в'яленої продукції, консервів; удосконалення безвідходної переробки; 

автоматизацію ідентифікації виду риби і визначення її розмірів у конвеєрних 

устаткуваннях [1]. 

Проведений аналіз формування якості продуктів із гідробіонтів за різних 

способів обробки. Основними факторами, що впливають на зміни властивостей 

сировини із гідробіонтів і на якість харчової продукції загалом, можна вважати: 

– під час холодильної обробки – вид і температура охолоджуючого 

середовища; тривалість охолодження; 
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– у процесі соління – спосіб посолу, концентрація кухонної солі, 

температура, тривалість; 

– під час сушки і в'ялення – температура, тривалість; 

– при коптінні – концентрація коптильних компонентів, температура, 

тривалість [9]. 

За останні роки значна увага приділяється розв’язанню проблем технологій 

виробництва продукції з водних біоресурсів. З’явилися нові дослідження 

традиційного і нового спрямування у розвитку сучасних технологій соління, 

коптіння, в’ялення і сушіння риби. 

Розроблений спосіб сухого посолу риби, що складається з трьох стадій: 

охолоджений посол за температури (+1…+3) ºС; холодний посол за температури 

(-20…-21) ºС; перехід до охолодженого посолу за температури (+1…+3) ºС. Суть 

цього способу полягає в тому, що для забезпечення найбільшого збереження 

нативних властивостей рибної сировини і виробництва рибної продукції високої 

якості, спочатку використовують консервуючу дію холоду, яка поступово 

замінюється консервуючою дією кухонної солі. Це пов’язано з більш високою 

швидкістю протікання теплових процесів, ніж дифузійних. Крім того, дія 

змінних, у тому числі мінусових температур, змінює властивості продукту і води, 

інтенсифікує процес дозрівання рибної продукції. Такий спосіб доцільно 

використовувати для посолу цінних, особливо жирних видів риб, виробництва 

делікатесної продукції. 

Запропоновано раціональні технологічні режими для отримання якісної 

малосольної продукції. Обґрунтовано доцільність низькотемпературного посолу 

горбуші і гольця. Досліджено вплив сухого способу посолу з додаванням 

цукрози на властивості сьомги, обробленої коптильною рідиною, в процесі 

зберігання протягом 45 діб.  

Визначено актуальні проблеми щодо вибору оптимальних і 

енергоефективних умов для виробництва якісної і безпечної копченої рибної 

продукції. Показана доцільність впровадження у виробництво димогенераторів 

зі способами нагрівання деревини механічною енергією, електричного струму. 
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Встановлено, що використання бездимних коптильних середовищ найбільш 

ефективне, оскільки сприяє зменшенню вмісту в готовій продукції небезпечного 

канцерогену – бензопірену. 

Проведена порівняльна оцінка якості рибних продуктів холодного 

копчення, отриманих димовим і бездимовим способами. На основі 

експериментальних досліджень встановлено, що виробництво рибних продуктів 

холодного коптіння за умов бездимового способу становить 5–15год., залежно 

від виду риби і способу розбирання, що в середньому в 3–4 рази коротше циклу 

традиційного димового коптіння. Терміни придатності риби холодного коптіння, 

виготовленої з коптильним препаратом, у декілька разів перевищують терміни 

придатності риби холодного коптіння, виготовленої традиційним способом 

(димовим). 

Показано, що переваги технології з використанням коптильних 

ароматизаторів полягають в отриманні стабільного за якістю і екологічно 

безпечного копченого продукту, значному скороченні шкідливих речовин у 

повітряних викидах і стічних водах, можливості точного дозування коптильних 

компонентів, що передбачає повну автоматизацію процесів гарячого і холодного 

коптіння, покращення умов праці. 

Досліджені технології отримання рідких коптильних середовищ, збагачених 

натуральними рослинними компонентами лікарських рослин і їх використання у 

виробництві рибної продукції холодного, напівгарячого і гарячого коптіння. 

Обґрунтовано значення факторів на основних операціях, визначено харчову 

цінність готової продукції, розроблено нормативні документи на виготовлення 

нових копчених виробів. 

Формування якості в’яленого делікатесного рибного філе базується на 

використанні в ароматизованому посолі рибного філе водної витяжки з чорного 

перцю і горілки. Завдяки цьому отримано продукт не тільки з покращеними 

смакоароматичними властивостями, але й збільшеним терміном придатності до 

споживання на 7 діб, порівняно з діючою технологією [6]. 

Запропоновані удосконалені технології переробки риби та морепродуктів 
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дають змогу не лише гарантувати якість готової продукції, а й підвищити її 

харчову цінність і стійкість під час зберігання. Особливе значення для цього має 

створення нових і реконструкція діючих виробництв, правильне ведення 

технологічних процесів, досягнення високої якості продукції і максимальної 

продуктивності устаткування при мінімальних витратах енергії і сировини. 

Риба належать до швидкопсувних харчових продуктів, і випуск із них 

виробів пов'язаний з урахуванням раціонального використання сировини та 

експлуатації обладнання, обліку нюансів технологічних процесів, вибору 

оптимальних для даного підприємства схем виробництва і вимагає глибокого 

знання його особливостей і конструктивних ознак устаткування.  
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МОРСЬКА РИБА У ХАРЧУВАННІ ЛЮДИНИ ТА СВІТОВІ 

КУЛІНАРНІ ТРАДИЦІЇ ПРИГОТУВАННЯ СТРАВ З НЕЇ 

У статті визначено харчову цінність морської риби, описано її важливість для 

харчування людини. Наведено особливості національних способів приготування 

страв з риби. Зазначено можливість застосування старовинних рецептів для 

створення інноваційних страв з морської риби. На прикладі конкретної страви 

продемонстровано оптимальне для людського організму співвідношення 

нутрієнтів. 

Ключові слова:  технологія, морська риба, страва, білки, тріска, сир. 

Морепродукти, особливо риба, містять у своєму складі йод. А в багатьох 

регіонах України йоду не вистачає в ґрунті і, відповідно, рослинна і тваринна 

продукція, яка вирощується на цих землях, не містить достатньої кількості цього 

мікроелементу. Йод відіграє дуже важливу роль у функції щитовидної залози, 

яка під впливом розумових та фізичних навантажень сильно активізується.  

У сучасних ресторанах фіксується стабільно високий попит на страви з 

риби. Це пов'язано з загальним захопленням здоровим харчуванням, великим 

вибором як традиційних в Україні сортів риби, так і незвичних екзотичних. На 

кухнях ресторанів зараз працюють висококваліфіковані кухарі, які пройшли 

стажування в різних країнах і володіють усіма тонкощами приготування страв з 

риби і їх сервіровки. Інтерес до кухонь різних країн великий, а основою кухні 

багатьох народів є саме рибні страви. У багатьох ресторанах страви з риби 

оголошуються стравою дня, що сприяє їх рекламі. Всім цим пояснюється і 

відкриття великої кількості рибних ресторанів, тим більше саме в них можна 

вибрати живу рибу, яку приготують в присутності гостя. Цей своєрідний 

атракціон приваблює багатьох відвідувачів. 
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Створення технологій нових продуктів харчування на основі рибної і 

рослинної сировини здатне забезпечити харчовими компонентами й енергією 

організм людини, що зробить істотний внесок у забезпечення населення 

продукцією високої якості.  

Мета дослідження – виявити особливості фізико-хімічних властивостей 

морської риби та страв із неї, узагальнити підходи до кулінарної обробки та 

приготування страв з морської риби у різних країнах, продемонструвати 

оптимальність співвідношення харчових речовин у рибних стравах на прикладі 

однієї з них. 

Морська риба та страви з неї є одним із незамінних продуктів у харчуванні 

людини. Над проблемою вирішенням питання забезпечення раціону сучасної 

людини рибною гастрономічною продукцією та стравами з морської риби 

працювали Потапова І.І., Корнєєва Н.В., Шалимінов О.В., Дятченко Т.П., 

Кравченко Л.О., Архіпов В.В., Ростовський В.С. та інші вітчизняні і зарубіжні 

науковці. 

Стародавні шанували у себе на столі безмовних мешканців морських 

глибин. Так, Плутарх писав, що «морська вода непридатна для пиття, а разом з 

нею – всі істоти, що мешкають в ній». Єгиптяни і піфагорійці були впевнені, що 

«ті, хто харчується рибою, розпущені ненажери» [1]. 

Морська риба смачна, соковита, ніжна і корисна – постачає 

легкозасвоюваний повноцінний білок, жиророзчинні вітаміни і мінеральні 

речовини, підживлює фосфором, залізом, міддю, йодом. Вона перетравлюється 

в два рази швидше м'яса. Рибні страви готуються швидко, не залишають в 

шлунку відчуття тяжкості. В першу чергу слід відзначити, що краще і безпечніше 

для здоров'я морська риба, яка значно чистіша екологічно. Більш того, річкова та 

озерна риба дуже часто заражена гельмінтозами. Що стосується морської риби, 

то тут перевага надається жирним сортам. Особливо диким рибам сімейства 

лососевих, що мешкають в північних морях, а нерестяться в екологічно чистих 

ріках Аляски та інших регіонів крайньої Півночі. Тому, що в них ще містяться 

дуже корисні для організму людини поліненасичені жирні кислоти. А червона 

риба містить достатню кількість жирів, які також мають велику біологічну 

цінність і речовини, які сприяють зменшенню синтезу холестерину в крові.  
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Риба має велике значення як джерело жиророзчинних вітамінів. 

Особливістю м'яса риб є високий вміст екстрактивних речовин. Цим 

пояснюються специфічні смак і запах страв із морської риби. У м'ясі риб 

практично немає глутамінової кислоти, мало креатину і креатиніну (ці речовини 

формують «м'ясний» смак). У рибі майже в 100 разів менше пуринових основ, 

ніж в яловичині, тому рибу широко використовують в харчуванні літніх і хворих 

людей [3]. 

Не поступаючись за поживністю м'ясу, риба легше засвоюється, що іноді 

породжує хибне уявлення, ніби вона менш ситна. 

Насправді риба насичує так само добре, як і м'ясо, але її пухкі, м'які тканини 

легко перетравлюються, і вона не дає такого тривалого відчуття ситості, як м'ясо. 

Але цю властивість риби слід вважати її досьтоїнством, а не недоліком. 

Білки риби повноцінні, її сполучні тканини розподілені рівномірно, їх 

взагалі набагато менше, ніж в м'ясі теплокровних тварин, вони м'якші, ніжніші 

сполучних тканин м'яса і швидше розварюються. У рибі значна кількість 

вітамінів А і Д, а за вмістом мінеральних речовин вона багатша за м'ясо [6]. 

Мало відрізняючись один від одного за вмістом білка, різні породи риб 

істотно різняться за жирністю, яка служить одним з основних показників 

харчової якості цього продукту. Найсмачніші риби і одні з найбільш жирних – 

осетрові, лососеві, вугри. Якщо виключити досить трудомістку первинну 

обробку (видалення луски, патрання тощо), рибні страви можна віднести до 

страв швидкого приготування. У порівнянні з м'ясом риба потребує менше 

тривалої теплової обробки: її варять, смажать, запікають набагато швидше. 

У всіх країнах люблять рибу і з задоволенням роблять з неї страви і 

делікатеси. Так, болгари рибні страви завжди присмачують часником, додають 

горіхи.  

Наприклад, такі національності як шведи та фіни рибу включають в своє 

меню майже кожен день, а голландці оселедець, як правило, їдять смаженим, 

начиненим зеленню петрушки і кропу, змішаною з маслом. Вугор у них 

популярний засмаженим на вертелі, його поєднують із огірком. 
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У Норвегії дуже люблять тріску, камбалу, палтус. До національних 

норвезьких страв також відноситься тріска, яка висушена на скелі. Тріска 

повинна бути без голови. Цей делікатес називається «кліпфіксом». Крім того, 

«лютефіском» називають норвежці копчену тріску, яка вариться разом зі 

спеціями. «Бокнафіск» – це пряно-солоний оселедець, який подається з 

картоплею в мундирі і смаженим салом (шкварки) [1]. 

У Польщі гурмани, на відміну від голандців, оселедець воліють бачити на 

столі в сметані, змішаній з цибулею.  

Греки подають рибні страви і як першу страву, і як другу. Рибу смажать, 

тушкують, роблять рибне філе в своєму стилі. 

Ізраїльська кухня відома рибою «Фіш». Китайці в каструлю закладають крім 

риби ще й м'ясо тварин і птахів. Відомі роли готуються взагалі з сирої риби [2]. 

Французи, як і норвежці, дуже шанують тріску, камбалу, скумбрію. 

Морепродукти у Франції особливо шановані. Причому, при варінні у воду 

опускаються пучки зелені, які перед подачею на стіл витягуються. 

В японській кухні риба займає одне з перших місць. Але японці, як правило, 

рибу не варять, улюбленою стравою є смажена риба. В більшості своїй японці 

вважають за краще морепродукти, серед них – акулячі плавники, які 

використовуються для приготування паштетів в тому числі. В японських стравах 

превалює риба в сирому вигляді, наприклад, заморожені сазан або короп. Їх 

нарізають на тонкі смужки і подають в поєднанні з гострими соєвими соусами 

(наприклад, спайсі – для суші та ролів) і різноманітною зеленню. 

Способів кулінарної обробки риби багато: її відварюють, припускають, 

обсмажують на сковороді або на мангалі, тушкують, готують на пару, запікають 

(з овочами і без, в фользі, пергаменті, тісті або солі). Її можна солити, коптити і 

консервувати. Приготувати суп, солянку, холодець. Можна їсти сирою (сашимі) 

або підмороженою (строганина). Але краще для кожної риби знайти свій рецепт. 

Ще в античні часи еллінські кухарі прийшли до висновку: для кожного 

сорту риби краще свій власний спосіб кулінарної обробки. Недарма кожен 

афінський кухар спеціалізувався на рибі певного сорту. Нерей Хіоський – на 

тунці, вуграх і філе коропа, Арістон – на морських їжаках, на смаженій рибі – 

Агіс Родоський» [1]. 
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Сучасні кухарі-універсали такої розкоші собі дозволити не можуть. Вони 

готують різні сорти і різними способами, однак делікатно пояснюють гостям, що 

певний сорт готувати саме так не варто, пам'ятаючи заповіді попередників. 

Барабулька, морські язики або пеламіда особливо смачні в смаженому вигляді 

або в сухарях. Хамса з міногою виграють, якщо їх приготувати способом 

«Бургете» (припустити в оливковій олії з прянощами). А зубан смачніший 

запеченим в духовій шафі. Але обсмажувати, запікати на решітці або тушкувати 

з овочами і прянощами можна будь-яку рибу. 

Готуючи рибу, треба дотриматися таких правил: перед тим як готувати 

рибу, її треба посолити, поперчити і підкислити, в окремих випадках цю суміш 

можна замінювати соєвим соусом, можливе використання готових сумішей 

прянощів для риби; крім того, риба любить білий мелений перець і зелень кропу, 

лимонний сік [4]. 

Для підсилення смаку можна використовувати пряні трави – розмарин, 

чебрець, кріп. Взагалі, приправ до риби потрібна мінімальна кількість. 

Кухар повинен прагнути до того, щоб з риби витекло якомога менше соку. 

Для цього використовують панірування у пшеничному або кукурудзяному 

борошні, кляр. Запікають рибу у фользі, пергаменті або банановому листі. 

Варити її краще в малій кількості води, способом припускання або на водяній 

бані. 

Готується риба незалежно від сорту і способу приготування лічені хвилини. 

Готовність можна визначити, наприклад, за зовнішнім виглядом: риба повинна 

стати повністю непрозорою. І по внутрішньому: для цього потрібно зробити 

надріз між хребтом і м'якоттю. 

Що стосується гарніру, то кращий варіант – овочі або рис, хоча для 

української кухні типовим є використання картоплі. 

До морської риби доцільно подати соус. Часто його готують на рибному 

бульйоні, овочевому або грибному відварах. Соус може бути і гарячим, і 

холодним. Бульйон – основу майбутнього соусу – отримують з рибних кісток і 

голів, видаливши зябра і очі, поклавши цибулю, моркву і лавровий лист. Існує 

безліч варіантів продовження, але, як правило, в соус додають яєчні жовтки, 

вершкове або оливкове масло, лимонний сік, біле вино, чорний перець [5]. 
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Інший варіант – свіжий томатний соус. Він підходить до смаженої на грилі 

риби, а роблять його з двох-трьох помідорів: треба зняти шкірку, вийняти 

насіння, м'якоть дрібно нарубати і злити сік. 

Соусом рибну страву заправляють перед подачею на стіл або подають його 

окремо у соуснику. Іноді рибу запікають в соусі. Чим свіжіша риба, тим легший 

і тоншй на смак соус їй потрібен. А якщо риба була заморожена, то краще 

зробити соус більш концентрованим, жирним. Тільки захоплюватися соусами не 

варто [1]. 

Вивчаючи стародавні рукописи, можна звернути увагу, що на протязі 

багатьох століть складалися оригінальні рецептури  рибних страв, наприклад 

риба з сиром. Тріска, запечена з сиром багата білками. Одна порція цієї страви 

містить 50 грам білка, тобто приблизно половину середньої денної норми. Але 

найголовніше в цій страві – поєднання всіх незамінних амінокислот, воно майже 

не відрізняється від ідеального, рекомендованого Всесвітньою організацією 

охорони здоров'я. Одна порція цієї страви забезпечує в раціоні здорового 

харчування денну норму рослинних жирів, багатих біологічно активними 

поліненасиченими жирними кислотам [2]. 

Позитивні сторони нутрієнтного складу страви «Тріска, запечена з сиром»: 

- співвідношення масової частки білка та масової частки жиру – 1:0,81; 

- співвідношення між кальцієм і фосфором – 1:2, що сприяє повному 

засвоєнню всього наявного кальцію; 

- співвідношення масової частки лізину до масової частки метіоніну і 

цистину прямує до одиниці; 

- масова частка триптофану – менше 1г / 100 г білка; 

- співвідношення масових часток насичених, мононенасичених і 

поліненасичених жирних кислот – 3,2:5,9:1,1. 

Страва містить вітаміни Е за рахунок включення сафлорового масла, С за 

рахунок оформлення лимоном, групи В, РР, що дозволяють сповільнювати 

процеси старіння [1]. 
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За рахунок впровадження інноваційної біотехнології збагачення сирної 

затірки сухим пермеатом або гідролізатом сироваткових білків було збільшено 

вміст мінеральних речовин (переважно кальцію) і термостабільних компонентів, 

які перешкоджають окисленню ліпідних мембран, стимулюють перистальтику 

кишечнику і сприяють регуляції обміну холестерину. 

Риба здавна займає значне місце в харчуванні. Рибні страви можуть бути 

використані для святкового столу, буденної їжі, для дієтичного та дитячого 

харчування. 

Крім того, м'ясо риби містить достатню кількість повноцінних білків, які 

легко перетравлюються і на 80-85 % засвоюються організмом. Тому воно більш 

корисне людям, у яких є ті чи інші зміни у функції органів травлення. 

Різні види риби відрізняються один від одного вмістом білків, жирів, 

мінеральних речовин тощо. Тому для кожного виду риби існує свій, 

рекомендований кулінарами, спосіб обробки, який допомагає виявити переваги 

товару або пом'якшити його недоліки. 
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СЛУЖБА МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

У статті розглянуті можливості формування служби маркетингу на 

підприємствах готельного господарства. Досліджено організаційну структуру 

ряду підприємств готельного господарства, та виявлено різноманітність в їх 

організаційній структурі управління. Запропоновано шляхи створення 

організаційних структур управління, зокрема служби  маркетингу на 

підприємствах готельного господарства. 

Ключові слова: готель, готельне господарство, маркетинг, послуги, служба 

маркетингу 

Туристична сфера, і в тому числі готельне господарство, як провідна галузь 

сфери обігу, з кожним роком набуває все більших темпів розвитку.  

В новій економічній системі, що формується в Україні, готельне 

господарство повинно зайняти особливе місце. Воно опосередковує у 

зростаючих масштабах обмін у товарно-грошовій формі, забезпечуючи 

необхідні темпи і пропорції не лише відтворювального процесу, але сукупного 

попиту і пропозиції та міжгалузевого обміну[5]. 

В міру поглиблення ринкових процесів суттєво розширюються 

організаційно-економічні, соціальні, технологічні функції готельного 

господарства. Поступово воно стає важливим інститутом ринкової 

інфраструктури та інструментом збалансованого розвитку внутрішнього ринку. 

Теоретичні дослідження формування служби маркетингу на підприємствах 

готельного господарства з урахуванням конкурентного середовища, підвищення 

рівня ефективності її функціонування із врахуванням особливостей національної 

економіки  майже відсутні. 
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Таким чином, особливості та ефективність функціонування служби 

маркетингу на підприємствах готельного господарства, шляхи подальшого її 

розвитку, стратегічні цілі і завдання цієї важливої ланки підприємства в 

концептуальному плані не визначені, що і обумовлює актуальність досліджень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню соціально-економічних 

та організаційних проблем розвитку ресторанного господарства в Україні 

присвячені праці П. Дойль [1], М.А. Коноплянникова [2],  А. Аветисової,                

В. Антонової [3], О. Борисової [4], Н. Власової, Н. Кащевої, В. Кривошей,                 

Т. Литвиненка, А. Мазаракі, В. Оспіщева, М. Пересічного, Г. П’ятницької,                 

Н. П’ятницької, С. Ткачової, Л. Яцуна та ін. В їх роботах досліджуються 

структурні трансформації системи громадського харчування, які відбулися в 

постприватизаційний період, особливості підприємств харчування та їх 

діяльності, однак, недостатньо відображені сучасні тенденції змін в 

організаційній структурі закладів готельного господарства, в тому числі служби 

маркетингу та перспективи їх подальшого розвитку. 

Мета статті. Дослідити фактори формування служби маркетингу на 

підприємствах готельного господарства, визначити місце служби маркетингу 

готельного господарства в загальній структурі підприємства та запропонувати 

структуру служби маркетингу для підприємств готельного господарства в 

сучасних умовах.  

Виклад основного матеріалу. Досягнення довгострокового успіху 

підприємства забезпечується ефективною маркетинговою політикою, яка 

визначає орієнтири діяльності підприємства в мінливому конкурентному 

середовищі. У сучасних умовах, як зазначає П.Дойль, маркетинг став 

домінуючою стратегією, якій покликані слідувати всі структури підприємства    

[3, с. 77]. 

Саме тому вітчизняні підприємства готельного господарства повинні 

покладатися на маркетинг як на комплексний засіб спостереження за ринком і 

пристосування до змін, які відбуваються на ньому, та забезпечення переваг у 

конкурентному середовищі. 
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Ефективність реалізації головної мети підприємства готельного 

господарства у значній мірі залежить від ступеня ефективності організаційної 

структури управління, наявності необхідних служб, оптимального розподілу 

функцій між ними та їх працівниками,  кваліфікації спеціалістів підприємства.  

Для забезпечення ефективності функціонування служби маркетингу 

підприємства готельного господарства необхідно у відповідності з вимогами 

ринкової економіки підвищити роль кадрових служб, які здійснюють підбір 

персоналу, його підготовку та перепідготовку. Разом з тим, слід зауважити, що 

діяльність служби маркетингу буде залежати від того, в якому напрямку буде 

розвиватися готельне господарство [7].  

Створення маркетингової структури в готельних підприємствах потребує 

правильного та чіткого розуміння сутності маркетингової діяльності. Значна 

кількість помилок у сучасній вітчизняній економіці виникає в результаті 

відсутності чіткого та однозначно визначеного понятійного апарату. На даний 

час у вітчизняній економічній літературі ще не існує загальноприйнятого 

визначення поняття  «маркетингова діяльність». 

Готельний маркетинг покликаний привести надання послуг у відповідність 

з попитом, і спрямувати зусилля маркетингової служби готелю на створення 

таких послуг, які б відповідали попиту [6]. 

Підприємства готельного господарства, або як зазначається у статистичних 

довідниках та бюлетенях – колективні засоби розміщування – це засоби 

розміщування, в яких надають місце для ночівлі в кімнаті чи іншому приміщенні, 

із загальною кількістю місць 10 або більше. До колективних засобів 

розміщування належать готелі та аналогічні засоби розміщування (готелі, 

мотелі), засоби розміщування на період відпустки та іншого тимчасового 

проживання (хостели, будинки відпочинку, пансіонати відпочинку, бази 

відпочинку, туристські бази, гірські притулки), кемпінги та стоянки для 

житлових автофургонів і причепів та інші засоби розміщування (гуртожитки для 

приїжджих, інші місця для тимчасового розміщування).  
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Маркетинг підвищує обґрунтованість прийняття рішень з питань розвитку 

готелю, надання послуг, фінансової діяльності, поширюючи планомірність на 

сферу ринкових зв'язків. 

Основні функції сучасного готельного маркетингу полягають у 

комплексному ретельному дослідженні ринку, попиту, смаків і бажань 

споживачів і напрямків маркетингової діяльності, плануванні асортименту 

послуг, формуванні попиту, організації реклами і заходів щодо стимулювання 

збуту, плануванні збутових операцій, формуванні цінової політики готелю [5]. 

У принципі всі ці функції можуть бути зведені до двох груп: аналітичної 

(інформаційної) та управлінської. Перша передбачає проведення маркетингових 

досліджень, а друга – планування і практичне здійснення маркетингової 

діяльності. 

Маркетинг готельних послуг – це процес їх розробки, просування і 

реалізації, орієнтований на виявлення і задоволення специфічних потреб клієнтів 

[6]. 

Маркетингова діяльність готелю передбачає [6]: 

1) вивчення кон'юнктури і динаміки попиту на дані готельні послуги; 

2) аналіз зміни цін на дані готельні послуги та їхні замінювачі; 

3) прогноз зростання доходів споживачів і їхніх потреб у даних послугах; 

4) використання реклами як головного інструмента недійової боротьби з 

конкуруючими готелями; 

5) стимулювання збуту готельних послуг (залучення споживачів за 

допомогою надання пільг, розширення гарантованих прав споживачів, 

організація лотерей і ін.); 

6) планування асортименту послуг з урахуванням соціально-психологічних 

установок споживачів (громадської думки про престижність проживання в 

даному готелі, придбанні даної послуги, коливань моди); 

7) спеціальна організація обслуговування споживача, заснована на 

принципі: готельна послуга шукає потенційного споживача. 

Використання маркетингу в діяльності підприємств готельного 

господарства на належному рівні можливо лише при наявності потужних 

маркетингових служб. 
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Однак дослідження показали, що на багатьох вітчизняних підприємствах 

служби маркетингу взагалі відсутні. Це обумовлено перш за все малими 

розмірами підприємств, незначним обсягом товарообороту, який не сприяє 

отриманню достатнього розміру прибутку, а отже і розвитку підприємства 

взагалі. 

Дослідження показали, що на крупних готельних підприємствах існує відділ 

маркетингу та продажу, який виконує маркетингові функції. Ці готелі 

розміщенні в містах Київ, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Львів. 

Маркетинг поєднує в собі декілька видів діяльності, які спрямовані на 

виявлення, обслуговування, задоволення потреб споживачів з метою досягнення 

поставлених підприємством цілей. Як свідчить зарубіжний досвід та 

дослідження вітчизняних науковців, маркетинг є важливою складовою 

стратегічного управління підприємствами. Тільки маркетинг здатний об’єднати 

роботу всіх структурних підрозділів підприємства, спрямувати їх роботу на 

найбільш повне задоволення вимог та потреб споживачів. Зрозуміло, що роль 

маркетингу на підприємствах готельного господарства, функції, задачі, які він 

вирішує, залежить від спеціалізації підприємства, масштабу діяльності, від 

чисельності працівників, організаційної структури управління та у значній мірі 

від фінансових можливостей. Важливе місце в цьому посідає організаційна 

структура управління, яка дозволяє упорядкувати діяльність в апараті 

управління, більш раціонально розподіляти функції, повноваження і 

відповідальність, забезпечити умови для координаційних дій керівників усіх 

рівнів управління [5].  

Первинною інформацією для створення організаційної структури 

управління підприємства готельного господарства є загальна чисельність 

персоналу (штатний розклад) та його структура, що затверджується керівником 

(власником) підприємства. 

Дослідження організаційної структури ряду підприємств готельного 

господарства виявило різноманітність в їх організаційній структурі управління 

та засвідчило відсутність чи наявність маркетингової служби на них (табл. 1).  

Єдиних підходів щодо створення організаційних структур управління, 

зокрема служби  маркетингу, не існує. Практика зарубіжних фірм свідчить, що 
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можна використовувати різні типи організації структурних підрозділів з 

маркетингу: функціональну, географічну, продуктову (товарну), ринкову та різні 

комбінації з них. 

Для вітчизняних підприємств громадського харчування, які в більшості 

своїй мають обмежену (регіональну) зону діяльності, найбільш прийнятними є 

функціональна, товарна або комбінована система організації служби маркетингу. 

Функціональна організація служби маркетингу будується таким чином, що 

у ній відповідальність розподіляється за такими сферами: збирання  та 

дослідження інформації, планування асортименту послуг, збуту (надання 

послуг), реклами, розподілу тощо. 

У цьому випадку фахівці з маркетингу керують різними видами (функціями) 

маркетингової діяльності. Вони підпорядковуються одному із керівників 

підприємства, який і координує їхню роботу.  

Таблиця 1 – Посади персоналу досліджених підприємств 

Чисельність 
працюючих 

Посади, які є на підприємстві 

до 5 осіб  Директор з обов’язками бухгалтера, адміністратор  
6 – 9 осіб   Директор, бухгалтер, зав. кадрами з обов’язками юрисконсульта,  

менеджер, адміністратор 
10 – 15 осіб  Директор, головний бухгалтер, бухгалтер, менеджер, зав. кадрами, зав. 

відділами за географічним діленням, спеціалісти відділів, адміністратор, 
комірники, вантажник 

16 – 20 осіб Директор, заст. директора з обов’язками інженера з техніки безпеки, 
головний бухгалтер, бухгалтер, менеджер, зав. кадрами, зав. відділами за 
географічним діленням, спеціалісти відділів, адміністратор, комірники,  
вантажники 

21 – 50 осіб Директор,  заст. директора з обов’язками інженера з техніки безпеки, 
головний бухгалтер, бухгалтер, економіст,  юрисконсульт,  менеджер, зав. 
кадрами, маркетолог, зав. відділами за географічним діленням, спеціалісти 
відділів, адміністратор, зав. складами, комірники,  вантажники 

51 – 100 осіб Директор, заст. директора з обов’язками інженера з техніки безпеки, 
головний бухгалтер, бухгалтер, економіст,  юрисконсульт,  менеджер, зав. 
кадрами, маркетолог, зав. відділами за географічним діленням, спеціалісти 
відділів, зав. складами, комірники, адміністратор, вантажники, електрик, 
механік, 

більше 100 осіб Директор, заст. директор, інженер з техніки безпеки, головний бухгалтер, 
бухгалтера, касир, економісти,  юрисконсульт,  менеджери, зав. кадрами, 
керівник відділу маркетингу, маркетологи, спеціалісти відділів, 
адміністратор, зав. складами, комірники,  зав. господарською частиною, 
вантажники, електрик,  механік,  водії 
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Функціональна організація маркетингу є найпростішою, проте її 

ефективність знижується із розширенням та поглибленням асортименту послуг, 

що пропонується покупцям, і збільшенням кількості ринків збуту. Це 

обумовлено насамперед тим, що у функціональній організації відсутній 

підрозділ (особа), який відповідає за маркетинг окремих товарів у цілому чи за 

маркетингову діяльність на певних ринках [4, с.45]. 

Товарна організація служби маркетингу – це організаційна структура 

управління маркетингом, де за розробку й реалізацію стратегій і поточних планів 

маркетингу для певної послуги відповідає підрозділ або працівник, який виконує 

усі необхідні для даної послуги маркетингові функції. Як свідчить, зокрема, 

зарубіжний досвід, товарна організація маркетингової служби існує як додаток 

до функціональної. 

Організаційна структура управління та організаційна форма (відділи, групи, 

бюро) служби маркетингу залежать від різних факторів і умов, у яких 

знаходиться підприємство, в тому числі – готельного господарства. 

Визначальними факторами є цілі підприємства та умови зовнішнього і 

внутрішнього середовища. 

До факторів внутрішнього середовища, які слід враховувати при виборі 

організаційної структури управління службою маркетингу належать: обсяг 

діяльності та чисельність працівників готельного підприємства, ступінь 

різноманітності надання послуг, стан інформаційного забезпечення процесу 

управління, фінансові ресурси підприємства, кваліфікаційний рівень його 

керівника та персоналу в цілому. 

Як відмічалося раніше, переважна більшість підприємств готельного 

господарства це малі підприємства. Зрозуміло, що в малих підприємствах 

створювати структурний підрозділ, що займався би питаннями з маркетингу, не 

можливо й недоцільно. Однак, функціональні обов’язки маркетолога повинні 

виконуватися, зокрема керівником підприємства або за його замовленням 

незалежними консультативними фірмами, що проводять різні маркетингові 

дослідження, зокрема щодо визначення сегменту ринку, на якому підприємству 
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доцільно здійснювати свою діяльність, проведення комплексного дослідження 

ринку. За результатами цих досліджень консультативні фірми мали б можливість 

надати підприємству рекомендації щодо: 

- розробки стратегії маркетингу; 

- формування товарної політики щодо номенклатури послуг; 

- розробки цінової політики підприємства; 

- вибору оптимальних каналів товароруху та оцінки ефективності збутової  

діяльності; 

- рекламування та стимулювання збуту товарів. 

Однак слід відмітити, що якщо готельні господарства й у подальшому 

будуть розвиватися в основному за рахунок малих підприємств, причому стан 

впровадження в їх діяльність маркетингу залишиться таким же. Більшість таких 

підприємств збанкрутує і припинить свою діяльність, тому що буде 

посилюватися конкуренція перш за все від транснаціональних компаній, які все 

активніше приходять на ринок України. 

Як вважають деякі фахівці, що одним із найважливіших стратегічних 

напрямів розвитку готельних підприємств в Україні є створення різних видів 

об’єднань, де можна буде сформувати потужну службу маркетингу, делегувати 

їй централізоване виконання усіх функцій маркетингу. 

Функції служби маркетингу можуть бути досить широкими – організація 

системи маркетингових досліджень та їх проведення, аналіз маркетингового 

середовища, дослідження ринків збуту, визначення обсягів і структури попиту, 

сегментація ринків, вибір цільових ринків, ціноутворення, стимулювання збуту 

тощо. Отже, чим більшу роль буде відігравати маркетинг в управлінні 

підприємством, тим імовірніше, що підприємство досягне рівня інтегрованої 

маркетингової організації. І навпаки, незначна роль маркетингу в управлінні 

підприємством буде свідчити  про те, що підприємство будує свою діяльність на 

вирішенні поточних завдань, тобто на кризовій чи фрагментарній основі. Від 

керівників і спеціалістів служби маркетингу залежить фінансовий результат 

діяльності в умовах гострої конкуренції як з боку вітчизняних підприємств, так і 
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зарубіжних, що приходять на внутрішній ринок України. Тому виникає потреба 

в укрупненні підприємств, зокрема шляхом створення регіональних об’єднань, 

до складу яких би входили малі підприємства, міжрегіональних об’єднань, 

підприємства яких будуть мати значно більшу зону діяльності. 

На середніх підприємствах готельного господарства та в регіональних 

об’єднаннях необхідно створювати групи, на більш крупних – відділи, що 

спеціалізуються на виконанні окремих функцій маркетингу та комерційної 

діяльності. Структурні підрозділи рекомендовано створювати за 

функціональною ознакою, а розподіл функціональних обов’язків між 

працівниками сектору. В залежності від кількості працюючих (26-100 осіб) 

обираються найбільш необхідні із запропонованих груп, або деякі з них 

об’єднуються з покладанням відповідних функцій на працівників цих 

підрозділів. 

Організаційна структура управління підприємством, в тому числі й 

готельному, закріплюється в розроблених Положеннях про структурні 

підрозділи (відділи, групи, бюро). На основі Положення про службу маркетингу, 

кваліфікаційних характеристик спеціалістів, на підприємствах необхідно 

розробляти Посадові інструкції.  

З нашої точки зору, для великих підприємств готельного господарства 

міжрегіональних об’єднань теж найбільше підходить функціональна організація 

служби маркетингу. Організаційна структура управління найбільш великих 

підприємств, а особливо об’єднань, має  бути більш досконалою і дозволяти в 

повному обсязі впровадити концепцію маркетингу. Створення на них служб 

маркетингу, на наш погляд, буде ефективним кроком для підвищення 

конкурентоспроможності підприємств готельного господарства. Організаційна 

структура служби маркетингу на великих підприємствах готельного 

господарства передбачає створення відділів стратегічного управління, реклами, 

збуту послуг.  
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Служба маркетингу в процесі діяльності повинна тісніше співпрацювати і 

взаємодіяти з іншими структурними підрозділами підприємства готельного 

господарства. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, на багатьох 

вітчизняних підприємствах готельного господарства служби маркетингу 

відсутні. Це обумовлено перш за все малими розмірами підприємств, незначним 

обсягом фінансового обороту, який не сприяє отриманню достатнього розміру 

прибутку, а отже і розвитку підприємства взагалі. З нашої точки зору для 

середніх та великих підприємств готельного господарства найбільш підходить 

функціональна організація служби маркетингу. Також, чітка організація служби 

маркетингу на підприємствах готельного господарства, правильне розмежування 

функцій і створення необхідних умов для її діяльності будуть сприяти 

підвищенню конкурентного статусу підприємства. 
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ БРЕНДУ ГОТЕЛЬНО-

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

У статті запропоновано концептуальні засади формування бренду, що дозволяє 

готельно-ресторанним господарствам, в першу чергу, витримувати і навіть 

перемагати в конкурентній боротьбі, позиціонуванню готельно-ресторанного 

господарства та його економічної ефективності. 

Ключові слова: бренд, концептуальні засади формування бренду, готельнно-

ресторанного господарства, ринок готельно-ресторанних послуг. 

Сучасний ринок гостинності сьогодні характеризується посиленням 

конкурентної боротьби. Для досягнення успіху необхідно дотримуватися 

стандартів якості обслуговування і розробити чітку програму дій, що включає як 

маркетингові заходи, так і організацію діяльності з урахуванням мінливих 

потреб споживачів. Підприємства готельно-ресторанного господарства повинні 

прагнути до збільшення кількості лояльних споживачів і утримування постійних 

клієнтів, тільки так можливо збільшення конкурентних переваг і перемога в 

конкурентній боротьбі готельно-ресторанної індустрії.  

В умовах жорсткої конкуренції перед готельно-ресторанним господарством 

виникає достатньо складна задача: як утримати свої позиції на ринку і зберегти 

ефективність діяльності. Багато фахівців схиляються до думки, що основним 

чинником успіху є вірність клієнтів, іншими словами їх лояльність. Будь-яке 

готельно-ресторанне господарство, при появі на ринку створює про себе деяке 
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враження – позитивне або негативне, воно з’являється неминуче, як тільки 

споживач дізнається про готельно-ресторанне господарство. Ці асоціації, 

сприйняття споживачем, і називаються брендом.  

Діяльність підприємств будь-якої форми власності спрямована на 

визначення та задоволення потреб споживачів. В умовах досить високої 

мінливості зовнішнього середовища забезпечення конкурентних переваг 

діяльності підприємств є першорядною умовою виживання на ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню проблем готельно-

ресторанного господарства приділена велика увага вітчизняних науковців, 

фахівців, а саме: Домінська О.Я., Батьковець Н.О., Чукурна О.П., Окландер М.А. 

На основі аналізу семантичного змісту поняття «бренд» та природи його 

виникнення, доцільно зазначити, що донині між дослідниками не склалося 

єдиного бачення та науково-методичних підходів до його формування в 

контексті галузевої приналежності і донині серед закордонних науковців 

найбільшу відомість отримали праці Д. Аакера, Е. Айєна, Д. Гранта, С. Девіса, 

П. Дойля, А. Елвуда, Ж.Н. Капферера, К. Келлера, Ф. Котлера, М. МакДональда, 

Т. Нільсона, Д. Огілві, П. Фелдвіка, А.Уіллера та багатьох інших авторів. 

Найбільшу популярність серед вітчизняних дослідників в різних галузях здобули 

наукові праці А. Длігача, О. Зозульова, О. Кендюхова, Т. Мельник,                

С. Мельниченко, Г. П’ятницької, Є. Ромата, С. Сидорука, Д. Файвішенко,                

Е. Юрчака та інших науковців.  

Мета статті. Концептуальні засади формування бренду готельно-

ресторанного господарства та визначення ролі бренда в забезпеченні 

конкурентоспроможності. Для досягнення поставленої мети передбачається 

рішення наступних завдань: уточнити поняття бренд в сучасних готельно-

ресторанного господарства та визначити основні причини його формування; 

провести порівняльний аналіз і дати оцінку результатам бренду підприємств 

готельно-ресторанного господарства. 
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В сучасних умовах розвитку готельного бізнесу недостатньо просто 

створити якісний послугу, а необхідно задіяти інструменти і методики на 

розкрутку відомості бренду.  

Виклад основного матеріалу. Питанням формування бренду присвячено 

безліч різної літератури вітчизняних і зарубіжних дослідників [1, 2, 3, 4]. Але в 

більшості наукових працях процес формування бренду розглядається 

недостатньо повно, а зарубіжні дослідники часто не враховують специфічність 

українського ринку послуг готельно-ресторанного господарства. Однак саме 

питання формування бренду на концептуальних засадах сьогодні є найбільш 

актуальними для більшості вітчизняних підприємств. 

Дослідження показують, що успішність готельно-ресторанного 

господарства базується на стратегії готельного господарського бренду, 

спрямованого на формування відданості споживача. Бренд (від англ. Brand - 

клеймо) - «фірмове ім’я», назва фірми, товару, групи товарів, послуги і т.д., 

офіційний торговельний знак. Бренд передбачає: широку популярність об’єкта, 

здатність розпізнавати його, унікальність, глибоке проникнення у свідомість 

багатьох представників цільової аудиторії, значну цінність в очах споживачів. Це 

правильно й ефективно вибудований образ, утілений, насамперед, в імені. Бренд 

– це образ марки товару (послуги), який відокремлює його для покупців з поміж 

конкуруючих товарів [1, с. 633]. 

Розглядаючи сутність бренду, варто відзначити, що більшістю науковців 

вона розглядається двобічно: з одного боку, як ім’я або символ, що 

ідентифікують продукт, що має беззаперечні конкурентні переваги, а з іншого – 

як комплекс об’єктивно-віртуальних параметрів, що поєднує реальні 

характеристики товару та його суб’єктивний відбиток у свідомості споживачів 

разом з генерованими за допомогою інструментів маркетингу віртуальними 

перевагами та цінностями [8]. Більшість українських дослідників трактують 

бренд за «безтоварною схемою» як нематеріального додатка до товару, що 

спільно формується виробниками та споживачами [9]. Бренд стає інтегрованим 

поєднанням того враження, яке він справляє на споживачів, і результатом їх 
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досвіду у використанні продукту, що містить 4 ключових аспекти з погляду 

компанії: бренд як ідентифікована система; бренд як інструмент зниження 

ризиків; бренд як марочний контракт; бренд як додана цінність, з погляду 

споживача та як персоніфікованій відносини [6, с. 35]. Головною цінністю та 

значимою відмінністю для споживачів і водночас підґрунтям для створення з 

ними продуктивних відносин є такі елементи як: культура, співробітники, 

програма розвитку готелів і засоби створення готельного продукту.  

За визначенням Є. Ромата, інтегрованою характеристикою бренду є 

показник «сили бренду» – рівня його популярності в покупця та міри здатності 

бренду домінувати в цій категорії продуктів [7, с. 177]. Автором узагальнюються 

та адаптуються такі характеристики бренду як показники обізнаності про бренд, 

проникнення бренду, асоціації, лояльності до бренду тощо. Позиціонування 

послуг готелів як якісних товарів є можливим тільки за умови побудови сильного 

бренду. Доцільно відзначити, що на формування сильного бренду підприємств 

готельного господарства найбільш значний вплив чинять такі фактори 

макросередовища, як зовнішньоекономічна діяльність країни, процеси інтеграції 

та глобалізації у світовій економіці, а також мезосередовища, що 

характеризується впливом конкурентів та потенційних учасників ринку та 

зміною попиту споживачів на послуги [4, с. 177].  

Для формування успішного бренда варто звернути увагу на інші бренди, 

присутні на тому ж сегменті ринку. Це дозволить, по-перше, уникнути 

дублювання вже існуючого бренда на ринку, по-друге, врахувати помилки і 

прорахунки, досконалі конкурентами, по-третє, може наштовхнути на 

оригінальну ідею. 

Для того, щоб сформувати вдалий бренд, потрібно знати про товар і про 

його виробника якомога більше - факти про цей товар і суміжні області. 

Формування бренда - це творчість, заснована на глибокому знанні ринку. 

Процес формування бренда готельно-ресторанного господарства достатньо 

складний. Початок роботи над будь-яким брендом - його позиціонування на 

ринку. Позиціонування бренда (Brand Positioning) - місце на ринку, займане 
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брендом по відношенню до конкурентів, а також набір потреб і сприйняття; 

частина індивідуальності бренда, яка повинна активно використовуватися для 

«відбудови» від конкурентів. Відповідно позиція бренда (Brand Positioning 

Statement) - це те місце, яке займає бренд в думках цільового сегменту по 

відношенню до конкурентів. Вона фокусується на тих достоїнствах бренда, які 

виділяють його з числа конкурентів. Звичайно використовується наступна схема: 

«Для цільового сегемента бренд Х це бренд, який виділяється» [6]. 

Формування потужного бренду повинно мати за мету завоювання не частки 

ринку, а частки намірів чи бажань (думок) споживачів. Завоювання свого місця 

на ментальному ринку – це найсильніша та найбажаніша конкурентна перевага 

для будь-якого бренду.  

Сьогодні, щоб створити сильний бренд готельно-ресторанного 

господарства недостатньо просто зробити гарний логотип і барвисті рекламні 

матеріали. Сьогодні робота з побудови сильного бренду вимагає набагато більш 

глибокого і клієнтоорієнтованого підходу. 

Бренд готельно-ресторанного господарства несе виключно важливе 

смислове навантаження, що включає в себе раціональні та емоційні елементи, 

виражені через матеріальні і нематеріальні цінності підприємства. Це 

навантаження зазвичай визначається цільовою групою споживачів послуг і 

практикою позиціонування. Однак слід зазначити, що при всьому різноманітті 

готельних сегментів, практично всі бренди готельно-ресторанного господарства 

об’єднує споріднена структура. Зазвичай в підставі готельно-ресторанного 

бренду лежить категорія і спектр надаваних нею послуг.  

Однак відмінність одного бренду від іншого зазвичай складають додаткові 

послуги, спрямовані, як правило, на задоволення специфічних потреб 

конкретних клієнтських груп. Кожен день власникам готельно-ресторанного 

господарства все складніше і складніше конкурувати з великими мережами в 

завоюванні й утриманні споживачів. Власники стикаються зі зростаючими 

проблемами з керуванням персоналом, контрактами з постачальниками, а також 

з новими викликами конкурентного середовища - особливо в технологічних 
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інноваціях, які стають частиною продукту, пропонованого готельно-

ресторанним брендом. Коротше кажучи, власники все частіше визнають, що їх 

діяльність могла б бути набагато покращена в тому випадку, якщо б вона 

працювала під ім’ям і управлінням відомим в світі бренду. 

Тому, невід’ємним складовим елементом формування бренду підприємства 

готельно-ресторанного господарства є рівень якості та повнота наданих послуг, 

це відбивається в символіці за допомогою системи зірковості і є, ймовірно, 

найочевиднішим атрибутом готельного бренду для споживачів. 

Бренд в індустрії гостинності виконує три основні функції: 

1.Функция диференціації, оскільки саме бренд дає клієнтові чітке уявлення 

про основні цінності готельно-ресторанного господарства, дозволяє донести до 

клієнта унікальність, його несхожість на конкурентів, матеріальні та 

нематеріальні вигоди проживання в ньому, таким чином, позиціонуючи на 

ринку; 

2. Виступає інструментом просування, створюючи додаткові інвестиції в 

маркетинг, які окупаються внаслідок збільшення попиту на послуги готельно-

ресторанного господарства; 

3. Формує комплекс емоційних і раціональних передумов для повторних і 

багаторазових клієнтів. Саме наявність постійної, лояльної аудиторії гарантує 

сталий розвиток готельно-ресторанного господарства [4, с. 264]. 

Кожен в своїй діяльності готельно-ресторанного господарства прагне 

створити сильний бренд, при цьому він повинен забезпечувати зв’язок з кожним 

аспектом взаємин підприємства з клієнтом, щоб створити довгострокові 

відносини між споживачем і брендом готельно-ресторанним господарством. 

Довгострокові відносини між споживачем і брендом, засновані на повазі та 

довірі, сприяють сталому перевазі споживачем самого готельно-ресторанного 

господарства і його послуг.  

Відносини між брендом і покупцем можуть бути також засновані на 

пропозиції цінності самої послуги. Багато взаємини між брендом і покупцями 

виникають, коли бренд розглядається переважно по відношенню до самого 

підприємства, ніж до їх продуктів і послуг.  
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Створення бренду готельно-ресторанного господарства починається з 

формування його основи - створюється так зване «колесо бренду», яке в 

подальшому використовується маркетологами при створенні всіх стратегій і 

рекламних комунікацій. Це основа, яка відображає основну суть і ідею, 

позиціонування і ринкову диференціацію, описує клієнтські аудиторії і способи 

спілкування з нею. Без «колеса бренду» не зможе існувати і розвиватися жоден 

бренд проект [7, с. 259]. 

Концептуальні засади формування бренду готельно-ресторанного 

господарства можна представити у вигляді такої послідовності дій:  

Перший етап - вивчення ринку послуг готельно-ресторанного господарства, 

запланованих для надання клієнтам і які починаються з виявлення трендів 

сучасного життя.  

Другий етап - визначення маркетингових і комунікаційних цілей на основі 

глобальної бізнес мети. Прикладом такої бізнес мети може служити, наприклад, 

зміцнення і просування бренду готельно-ресторанного господарства. Третій етап 

- конкурентний аналіз готельно-ресторанного господарства. На даному етапі 

проводиться оцінка конкурентоспроможності ідеї і можливості трансформації її 

в стійку конкурентну перевагу при виборі якої повинні відповідати наступним 

критеріям: аналогічність портфеля послуг; максимально наближене 

розташування; категорія готельно-ресторанного господарства. Четвертий етап - 

визначення цільової аудиторії. Цільова аудиторія складається з окремих 

сегментів для кожної послуги, пропонованої готельно-ресторанним 

господарством. П’ятий етап - розробка піраміди бренду і відбудова 

позиціонування. Шостий етап - проводиться розробка комунікативної стратегії. 

Для сегментів готельно-ресторанного господарства: B2B (business to business) і 

B2C (business to customer) розробляються окремі комунікативні стратегії. 

Сьомий етап - розробка іміджевої та продуктової кампаній для кожного 

сегмента. Восьмий етап - розробка креативної стратегії. при розробці креативної 

стратегії висуваються кілька ідей-концепцій, як правило, 3-5 ідей з оформлення 

логотипу, символіки бренду, пропонуються приклади рекламних макетів. 
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Девя’ятий етап - фіксування розробленого стійкої конкурентної переваги, що 

складається з наступних елементів: основні тренди сучасного життя; додаткові 

послуги для надання гостям готельно-ресторанного господарства; опис цільової 

аудиторії; суть бренду; базові принципи комунікативної стратегії; сенс 

розробленої креативної стратегії. Десятий етап - постановка маркетингу, 

опрацювання тактичних програм. 

Отже, бренд не тільки те, що ми бачимо. Бренд - це ціла історія, яка 

створюється щохвилини, щодня, ретельно. І спостерігаючи за клієнтами, які, 

одного разу зробивши свій вибір на вашу користь, залишаються лояльними 

протягом багатьох років - ми розуміємо, що саме в цьому і полягає сила бренду. 

Таким чином після проведеного дослідження, можна зробити наступний 

висновки, а саме, що концептуальні засади формування бренду готельно-

ресторанного господарства - досить складне завдання. Погодьтеся, не можна 

просто взяти і привести людину до вашого готельно-ресторанного господарства 

і переконати його саме тут зупинитися. Як правило, вибір відбувається 

дистанційно, управляти цим процесом, а тим більше впливати на прийняття 

рішення вашого гостя досить складно. Бренд - це перш за все публічний образ 

готельно-ресторанного господарства, це його репутація. Це те саме інтуїтивне 

відчуття, яке виникає при згадці. Бренд - це обіцянка, яка транслюється щодня, 

послідовно формуючи сприйняття і очікування споживачів.  

Висока конкуренція в сегменті готельно-ресторанного господарства 

сьогодні, викликана в тому числі і переходом в online мережу. Цифровий простір 

дає людям величезні можливості вибору і всі готельно-ресторанні господарства 

шукають найрізноманітніші способи взаємодіяти з клієнтами емоційно, 

формувати їх лояльність і бути з ними на зв’язку постійно. Тільки завдяки 

копіткій роботі над створенням платформи бренду, стратегією його розвитку, а 

також правильних бренд комунікацій, люди закохуються в бренди, довіряють їм 

і вірять в їхню перевагу. 
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Ямчук Ю.Ю. 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ НАПОЇВ З 

ДОДАВАННЯМ ЕКСТРАКТІВ ПРЯНО-АРОМАТИЧНОЇ СИРОВИНИ 

У статті наведено характеристику пряно-ароматичної сировини, установлено 

доцільність використання пряно-ароматичної рослинної сировини (ПАРС) в 

технології напоїв.  

Ключові слова: хлорофіл, олігосахариди, напої, фіто композиції, 

мікронутрієнти, вітаміни, мікроелементи, розробка, технології, напої, 

екстракти, сировина. 

Сучасні науки про харчування доводять, що з метою підтримання росту, 

розвитку, збереження здоров’я, працездатності, підвищення імунітету, для 

боротьби людського організму із захворюваннями й іншими негативними 

факторами навколишнього середовища необхідне фізіологічно збалансоване 

харчування.  

В пошуках нових методів забезпечення організму людини поживними 

речовинами було розроблено новий вид продуктів – функціональних, які містять 

в своєму складі активні корисні компоненти. Одні найвідоміших 

функціональних продуктів на сьогодні – це напої (спортивні, енергетичні, 

тонізуючі, розслаблюючі тощо). Різноманітність асортименту функціональних 

напоїв дає змогу споживачам будь-якого віку та роду занять знайти для себе 

власний напій, який завдяки властивостям своїх функціональних компонентів 

підвищує імунітет, налагоджує адаптаційні механізми, покращує розумову та 

фізичну працездатність. Використовуючи функціональні напої у складі 

щоденного звичного раціону, можна не тільки поповнити запаси корисних 

речовин, але й допомогти організму пристосуватися до змін внутрішніх або 

зовнішніх умов існування 
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В останні роки дослідники та фахівці більшості галузей харчової 

промисловості, медичної науки і практики приділяють особливу увагу 

проблемам харчування. З одного боку, це пов'язано з усвідомленням тих 

негативних наслідків для здоров'я, до яких призводять порушення структури 

харчування і харчового статусу, що досить поширені серед усіх категорій 

населення України. З іншого - з успіхами біохімії, клітинної біології та інших 

фундаментальних наук у встановленні наявності взаємозв'язку між окремими 

біологічно активними компонентами їжі та функціональною активністю органів 

і систем організму людини [1].  

Дослідження фактичного стану харчування населення України показали 

неадекватність забезпечення раціонів мікронутрієнтами і обгрунтували 

необхідність значного розширення списку есенціальних чинників за рахунок так 

званих нехарчових біологічно активних компонентів їжі, таких як 

біофлавоноїди, тіоцианати, глікозиди, алкалоїди та ін. [2].  

У зв'язку з цим широкого розповсюдження і практичного застосування 

знаходять природні біологічно активні речовини (БАР), спостерігається 

динамічне зростання виробництва і споживання функціональних продуктів з їх 

включенням. 

Функціональні продукти, до яких відносять й напої, можна 

охарактеризувати як продукти, які призначені для систематичного вживання в 

їжу в складі звичних раціонів людей різних вікових груп, що здатні попереджати 

виникнення захворювань та покращувати стан здоров’я за рахунок своїх 

функціональних нутрієнтів. Напої є одним з найкращих видів функціональних 

продуктів, оскільки технологія їх виробництва не є занадто складною, а 

відсутність термічної обробки дозволяє максимально зберігати продукті 

вітаміни та інші корисні речовини.  

Тому, особливу увагу викликає питання вивчення перспектив поширення 

асортименту функціональних продуктів, які окрім поживних властивостей 

мають здатність позитивно впливати на ті чи інші функції організму, завдяки 

чому при їх регулярному вживанні знижується ризик виникнення хронічних 

захворювань [3].  
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Результати аналізу споживчого вітчизняного ринку свідчать про поступове 

підвищення попиту на якісні напої різних груп з наявністю у їх складі 

компонентів з натуральної рослинної сировини. Ці напої мають підвищену 

біологічну цінність завдяки вмісту вітамінів, органічних кислот, білків, ефірних 

олій та інших біологічно активних речовин. Значна частина напоїв має виражену 

лікувальну дію. Це переважно напої, виготовлені з використанням лікарських 

рослин та пряно-ароматичної сировини, а саме, ехінацеї, звіробою, солодкового 

та аїрного кореню, м’яти, меліси, чабрецю, полину, календули, ромашки, 

кропиви та ін. [1].  

Продукти функціонального спрямування повинні бути безпечними для 

споживачів і складові компоненти мають виключати небажану взаємодію між 

інгредієнтами. Наукові дослідження в галузі розробки функціональних 

продуктів здійснюються науковцями вищих навчальних закладів (НУХТ, 

ОДАХТ, КНТЕУ, ХДУХТ, та ін. Результати розробок поступово 

впроваджуються в виробництво і щорічно розширюється асортимент 

функціональних продуктів і БАД до їжі, що випускаються вітчизняними 

підприємствами. 

Метою статті є розробка функціональних напоїв з використанням пряно-

ароматної сировини, які можуть знизити кількість хронічних захворювань. Ці 

продукти допоможуть підвищити розумову діяльність, фізичну активність, 

сприяють розвитку нормальної мікрофлори кишечника, виведенню з організму 

залишків ліків, солей важких металів і токсинів, а також покращують процеси 

травлення. 

Реалії сьогодення – це стреси, емоційне та фізичне перевантаження, 

екологічні проблеми, пов’язані з інтенсивним забрудненням харчової сировини і 

таких життєво важливих джерел, як питна вода, повітря, ґрунт. Здоров’я людини 

не в останню чергу залежить від продуктів харчування. 

Функціональні напої, як складова поняття функціональні продукти, – це такі 

напої, які, окрім відомих властивостей втамовувати спрагу, приносити насолоду 

тощо, приносять додаткову користь для здоров’я людини. В розвинутих країнах 
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сектор функціональних напоїв має головне значення – це найбільш зручна, 

природна форма збагачення організму вітамінами, макро- і мікроелементами, 

поліфенолами. 

Як складова щоденної дієти, функціональні напої беруть участь в 

регулюванні захисних біологічних механізмів, підвищують стійкість до 

захворювань, сповільнюють процес старіння та покращують емоційний стан 

людини. 

Найбільшого розвитку набули групи функціональних напоїв, які містять 

рослинні екстракти, вітаміни і мікроелементи. 

Аналіз  літературних  джерел  в  даному  напрямі  свідчить  про  те,  що  

технології виробництва напоїв постійно вдосконалюються з метою підвищення 

якості готової продукції та створення функціональних напоїв зі специфічною 

біологічною активністю. 

Одними з найкращих компонентів функціональних напоїв вважаються 

нутрицевтики, трави та ботанічні композиції, оскільки вони мають найвищий 

показник ефективності та безпечності у складі функціональної води. Наприклад, 

напої, які містять екстракти лікарських рослин, здатні виконувати 

профілактично-лікувальну функцію, активізуючи захисні сили організму, а 

також можуть покращувати смак та аромат напою. Відомо, що серед рослин із 

лікувальною дією розрізняють: заспокійливі, спазмолітичні, снодійні, 

знеболюючі, тонізуючі, ранозагоюючі та інші види трав. За хімічним складом 

вони можуть бути алкалоїдами, глікозидами, вітамінами, ліпідними та ефірними 

оліями. Найефективнішими є ефіроолійні рослини, які містять в собі леткі 

ароматичні сполуки. Так, екстракти рослин зазвичай мають в своєму складі 

велику кількість сполук та ефірних олій, наділених специфічними 

фармакологічними властивостями. За наявності таких речовин у складі 

функціональної води їх дія на організм людини реалізується шляхом впливу на 

нюхові та смакові рецептори, моделюючи емоційний стан та задоволення при 

вживанні напою. Комплекс специфічних ароматичних рослинних речовин, при 
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додаванні його до напою, є основою приємного аромату та одним із показників 

високої якості продукту. Однак лише органолептичною функцією рослинні 

компоненти напоїв не обмежуються, адже екстракти рослин, додані до 

функціональної води, дають змогу виробляти напої зі спеціальним призначенням 

(профілактичні, тонізуючі, заспокійливі напої тощо). Цікавим є також те, що 

природні фарбуючі речовини, які зазвичай присутні в екстрактах рослин, 

надають продукту особливого кольору, без використання штучних барвників. 

Таким чином, завдяки рослинним компонентам функціональний напій може 

виконувати спеціальні лікувально-профілактичні функції, а також має 

привабливий смак, аромат та колір. Серед ботанічних сполук, які найчастіше 

зустрічаються у складі функціональних напоїв, виділяють: женьшень (посилює 

перебіг енергетичних процесів та полегшує переносимість стресових ситуацій), 

гінко білоба (покращує процеси запам’ятовування), ехінацея (сприяє посиленню 

імунного захисту організму), ромашка (чинить заспокійливий ефект), м’ята 

(освіжаюча та охолоджуюча дія на організм).  

Сучасні виробники щороку розширюють кількість відомих корисних 

компонентів функціональних напоїв, тим самим збільшуючи асортимент та 

показання до їх вживання. 

На сьогоднішній день в зв’язку з розвитком концепції здорового харчування 

все більшої популярності набувають функціональні напої на основі зелені та 

листових овочів, які допомагають нормалізувати обмін речовин, заповнити 

дефіцит життєво важливих вітамінів, макро- і мікроелементів,наситити організм 

киснем. Хлорофіл є унікальним компонентом, який міститься тільки в зелених 

рослинах. Функціональні напої на основі хлорофілу володіють сильною 

антибактеріальною і протизапальною дією, підвищують імунітет, зміцнюють і 

допомагають зберегти здоров'я. Кровоносна система, збагачена хлорофілом, 

більш ефективно виконує свої транспортні функції доставки кисню повітря, 

поживних речовин та інших необхідних елементів для клітин організму та 
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видалення побічних продуктів процесу обміну речовин. Хлорофіл нетоксичний, 

і випадки отруєння ним невідомі.   

До одного з перспективних видів натуральної сировини, яка 

використовується для збагачення напоїв, відносять лікарську, зокрема, пряно-

ароматичну рослинну сировину (ПАРС), що містить функціональні інгредієнти 

біогенної природи, оптимально збалансовані за складом, не токсичні, 

фізіологічно близькі організму людини. ПАРС - унікальний концентратор 

фенольних сполук, антиоксидантні властивості яких перевершують вітамінів С, 

А і Е [1].  

Вважається, що людина адаптована до споживання великої кількості 

біологічно активних речовин (БАР), джерелами яких є більше 300 рослин. 

Екстракти, що отримані на основі ПАРС як основного збагачуючого 

компонента напоїв, можуть бути носіями БАР, яких не вистачає, і тим самим: 

-  забезпечувати відповідність хімічного складу харчових раціонів 

фізіологічним потребам організму; 

-  підтримувати і регулювати конкретні фізіологічні функції; 

-  зберігати і покращувати здоров'я; 

-  знижувати ризик розвитку захворювань. 

Використання того або іншого виду сировини дозволяє створювати на 

основі екстрактів функціональні напої з широким діапазоном лікувально-

профілактичних властивостей - тонізуючі, релаксуючі, освіжаючі, такі, що 

мають інші види фізіологічної дії. З урахуванням вищезазначеного, можна 

запропонувати використовувати в технології функціональних напоїв наступну 

ПАРС: зелений чай, квіти липи серцелистої, листя м’яти водяної та листя меліси. 

Модель формування рецептурного складу функціональних напоїв та їх роль 

наведені на рисунку 1. 
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Рисунок 1 - Модель формування рецептурного складу функціональних 

напоїв з рослинної сировини 

 

Нижче наведено характеристику деяких пряно-ароматичних рослин, що 

використовуються як у лікеро-горілчаній, безалкогольній, так і в хіміко-

фармацевтичній промисловості. 

Лофант, або анісовий багатоколосник, за період цвітіння накопичує більше 

1,5 % цінної ефірної олії, яка на 70 % складається з метилхавіколу, що надає 

рослині сильний анісовий запах [2]. Має сильну антивірусну та антимікробну 

дію. Настої лофанту використовують у випадках загального нервового 

збудження, при судинно-вегетативній дистонії, при зміні кров’яного тиску під 

впливом емоціонального збудження. 

Меліса містить 0,05–0,35 % ефірної олії з лимонним запахом (цитраль, 

гераніол, мірцен та ін.), 0,007–0,01 % каротину, біля 5 % дубильних речовин, 

органічні кислоти (кавова, олеанолова, урсолова та ін.) Ефірна олія має 

седативну і бактерицидну дію, може використовуватися як серцевий, 

заспокійливий, протигрипозний засіб. 

М’ята перцева містить 2–3 % ефірної олії (основною складовою є вторинний 

спирт ментол, крім того, витраль, гераніол, карвон та ін.), дубильні речовини, 

біля 0,007 % каротину, 0,014 % рутину, мікроелементи [3]. Листя м’яти входить 

до складу шлункового, заспокійливого та жовчогінного чаю, м’ятних крапель від 

нудоти, як засіб, що підвищує апетит тощо. 
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Корінь солодки містить вуглеводи (0,6–15,2 % глюкози, 0,3–20,3 % 

фруктози, 0,1–0,6 % мальтози), полісахариди (крохмаль до 34 %, целюлози                

до %), 4–4,6 %  органічних кислот (янтарної, фумарової, лимонної, яблучної), 

ефірну олію, 8,3–14,2 % дубильних речовин та ін. [4]. Використовується у 

вигляді екстрактів, сиропів, як сурогат цукру та піноутворювач в безалкогольних 

напоях, пиві, квасі, тонізуючих напоях «Байкал», «Артыс». В медицині 

використовується в препаратах, що мають протизапальну, антиалергічну дію та 

ін. 

Імбир аптечний, або лікарський, Zingiber officinale, має масу корисних 

властивостей, до його складу входять такі речовини, як магній, фосфор, натрій, 

кремній, калій, марганець, кальцій, хром, залізо, цинк, нікотинова кислота, 

каприлова кислота, олеїнова кислота, лінолева кислота, вітамін С, вітаміни групи 

В, аспаргін, холін, жири. Також він містить амінокислоти, які у обов'язковому 

порядку мають бути присутніми в організмі, це - лейцин, метіонін, треонін, 

фенілаланін, валін і триптофан. Використовується у вигляді порошку у 

кондитерських та інших кулінарних виробах. Виробник – Китай, Leling Jinyuan 

Condiment & Food Co., Ltd. Аромат – пряний, терпкий, обумовлений наявністю 

ефірної олії (1–3 %), смак – гострий, пекучий, залежить від наявності 

фенолоподібної речовини гінгеролу – 1,5 % [5 ]. Корінь імбиру знижує рівень 

холестерину в крові людини, а також артеріальний тиск. Зміцнює кровоносні 

судини, має протипухлинні властивості, знижує ризик утворення тромбів, 

зменшує вагу та корегує імунітет. Важливою властивістю імбиру вважають його 

здатність покращувати мозковий кровообіг. 

Гвоздика – широко поширена пряна рослина. Являє собою висушені 

звичайним способом бутони дерева сімейства миртових Caryophyllus aromaticus 

L. Гвоздичне ефірне масло містить евгенол, олеанолову кислоту, глікозиди, 

каріфіллен, гумулен, дубильні речовини та жири, вітаміни В1, А, РР, В2, С. 

Також, до складу пряності входять кальцій, магній, фосфор, натрій, залізо. 

Гвоздика має пекучий смак і сильний аромат, а також, лікувальні властивості: 

антимікробну, знеболювальну, потогінну, спазмолітичну дії. Застосовують 
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гвоздику у лікеро-горілчаному виробництві, у кулінарії для приготування 

різноманітних маринадів, у складі різноманітних сумішей прянощів, 

використовуваних у кондитерській, рибоконсервній та ковбасній галузях. 

Коріандр (кинза) – трав’яниста рослина родини селерових. Плоди коріандру 

містять олії, білкові й дубильні речовини, смолисті сполуки, холін, флавони, від 

0,7 до 1,5 % ефірної олії, до складу якої входить ліналоол (60–80 %), пінне, 

лимонне, терпінен, міоцен, феландрен, тимол, гераніол тощо. Має спазмолітичні 

й антибактеріальні властивості, посилює секрецію залоз травного тракту [6  ]. 

Настій плодів коріандру вживають для збудження апетиту й покращання 

травлення, як жовчогінний засіб, заспокійливий засіб при судомі. Як пряність 

плоди використовують у харчовій промисловості. 

Кореневище аїру (лепехи) містить ефірну олію (до 5 %), гіркий глікозид 

скорин, аскорбінову кислоту (до 150 мг%), дубильні речовини, крохмаль, смоли 

тощо. До складу ефірної олії входять α-пінен, α-камфен, α-камфора, спирти 

борнеол, евгенол тощо. Аїр проявляє тонізуючі, протизапальні, знеболюючі, 

відхаркувальні, жовчогінні, антибактеріальні та дезінфікуючі властивості [7]. 

Кореневище аїру входить до складу шлункових чаїв, заспокійливих мікстур 

тощо. 

Кропива дводомна – дубильні і білкові речовини, вітамін К і аскорбінову 

кислоту, пантотенову кислоту, каротиноїди, хлорофіл, ситостерин, гістамін, солі 

заліза. Компоненти кропиви нормалізують в організмі ліпідний обмін, мають 

гемостатичні, жовчогінні, протизапальні, судинозвужувальні властивості. 

Липа серцевидна – сапоніни, флавоноїди, аскорбінову кислоту, каротин, 

ефірну олію. Компоненти із суцвіття липи покращують секрецію шлункового 

соку, збільшують жовчоутворення, мають антипатогенні, протимікробні, 

протизапальні властивості 

Кульбаба - тритерпенові сполуки, каротин, інулін, нікотинову кислоту, 

органічні кислоти, фенолкарбонові кислоти, вітаміни РР і В, мікроелементи, 

корінь кульбаби використовують для збудження апетиту і покращення 

травлення, як жовчогінний і спазмолітичний засіб 
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Деревій – летка олія (0,8 %), філохінони, дубильні речовини, смоли, інулін, 

каротин, аскорбінову кислоту, фітонциди, органічні кислоти, мінеральні солі, 

має гемостатичну, спазмолітичну та протизапальну дію. 

Звіробій – флавоноїди, дубильні речовини, каротин, ефірну олію, 

нікотинову та аскорбінову кислоту, вітаміни Р і РР, холін, антоціани, сапоніни, 

спирти, сліди алкалоїдів та інші сполуки. 

Нагідки – каротин, рубіксантин, флавохром, флавоксантин, терпенові 

глікозиди, смоли, слизові і гіркі речовини, органічні кислоти, аскорбінову 

кислоту, вітаміни. 

В якості ароматичних композицій для напоїв використовують спиртові 

настої прянощів: кардамону, коріандру, мускатного горіха, а також 

пряноароматичної сировини: смородини (листя), душиці, меліси. Прянощі мають 

бактерицидні властивості, підвищують апетит, активізують травлення. Для 

посилення профілактичних і смакоароматичних властивостей у рецептуру напоїв 

включають яблучний сік і екстракт липи, на основі яких готується цукровий 

сироп. Крім цього, в купаж напоїв вносять аскорбінову кислоту (вітамін С) у 

кількості 25-30 % від рекомендованої добової норми її споживання. 

Отже, для розробки функціонального напою необхідно враховувати поряд 

із забезпеченням корисних для здоров’я властивостей, зберігання високих 

органолептичних показників протягом визначеного терміну придатності. 

При розробленні напоїв з функціональними властивостями з рослинної 

сировини необхідно враховувати хімічну сумісність підібраних інгредієнтів. 

Згідно вимогам їх кінцева концентрація у готовому продукті повинна 

задовольняти 10–50 % фізіологічної потреби при однократному добовому 

вживанні у рекомендованій дозі. 

Організм людини, який складається на 60% із води, постійно потребує 

відповідного насичення рідиною, особливо при несприятливих кліматичних 

умовах, стресових ситуаціях, надмірних фізичних навантаженнях тощо. Серед 

інших методів гідратації споживачу надається можливість використовувати 

функціональні напої. Основна особливість таких напоїв – це наявність одного 
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або кількох функціональних «активних» компонентів, які здатні впливати на 

здоров’я, витривалість, адаптацію до різних умов та настрій людини. 

Функціональний напій – це насамперед приємний на смак, охолоджуючий напій, 

яким із задоволенням насолоджуються люди різного віку. Однак його перевагою 

над іншими звичайними напоями є насичення організму людини необхідною 

кількістю поживних речовин, яке відбувається у звичний спосіб та зручний час. 

Функціональні напої розроблені для людей різних вікових категорій, а також для 

чоловіків та жінок, які мають різний рівень розумового або фізичного 

навантаження. Виробництво функціональних напоїв є перспективною галуззю 

харчової промисловості, оскільки може покращити рівень здоров’я мешканців 

країни, забезпечуючи їх корисними речовинами, які вони не мають змоги або 

часу отримати у своєму звичному раціоні. 

Таким чином, використання натуральної пряно-ароматної рослинної 

сировини в технології харчових продуктів дозволяє створювати на їх основі 

функціональні напої з широким діапазоном лікувально-профілактичних 

властивостей; 
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У статті розглядаються сучасні світові тенденції у галузі харчових технологій 

– особливості технології виробів швидкого приготування з підвищеною 

біологічною цінністю, які здатні впливати на фізіологічні процеси в організмі 

людини, в тому числі стимулювати і покращувати опірність до різних 

захворювань.  
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дегідратація, сублімація, екструзія. 

Кулінарні вироби швидкого харчування перетворилися на продукцію 

масового споживання. Ці продукти знаходять використання у домашніх умовах, 

в туристичних походах, в експедиціях  і в закладах швидкого харчування.  

Приготування  кулінарних виробів швидкого приготування  не вимагає 

значних витрат праці і теплової енергії. За зовнішнім виглядом і 

органолептичними властивостями їх складно відрізнити від аналогічних страв, 

приготованих із свіжої сировини. Це пояснює особливу важливість застосування 

харчових концентратів для армійського і інших видів громадського харчування. 

Зростання популярності харчових концентратів серед споживачів пояснюється 

підвищеними термінами їх зберігання, збільшенням кількості міського 

населення, розвитком туризму тощо. На українському ринку запропонований  

широкий асортимент продуктів швидкого приготування різної вартості на будь-

який смак.  Це і супи та бульйони швидкорозчинні з різними смаками ,  

картопляне пюре швидкого приготування, вермішель,  сухі сніданки, поживні 

вівсяні каші миттєвого приготування,  гранола,  кранчі і т.п [4, 5].  Проте,  на 

думку фахівців, подібні продукти – не для щоденного і повноцінного 

харчування, оскільки більшість з них містять занадто багато цукру, солі і 

насичених жирів, штучних харчових добавок,  що може привести до появи 

надмірної ваги, серцево-судинних захворювань.  
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Тому актуальною є розробка рецептур продуктів швидкого харчування 

підвищеної біологічної цінності. 

Мета дослідження – визначити тенденції  шляхів удосконалення технології 

виробництва кулінарних виробів швидкого приготування,  особливості розробки 

нових продуктів підвищеної біологічної цінності за рахунок зменшення цукру, 

солі, насичених і трансжирів, консервантів, барвників на прикладі  компанії 

Nestlé. 

Над дослідженням технологічних особливостей виробництва кулінарних 

виробів швидкого приготування  працювали ряд зарубіжних і вітчизняних 

вчених, зокрема науковці кафедри товарознавства, технологій і управління 

якістю харчових продуктів Львівського торговельно-економічного університету  

Сирохман І.В., Завгородня В.М., Лозова Т.М. [1].   

 Вітчизняна промисловість виробляє більше 300 найменувань кулінарних 

виробів швидкого приготування. У лабораторіях харчових підприємствах по 

виробництву цієї категорії продуктів технологи- харчовики постійно працюють 

в напрямку оптимізації рецептури, удосконалення технології виробництва. До 

найбільш потужних підприємств цієї галузі відносяться такі компанінії: Nestlé, 

«Lantmannen AXA- Україна» , завод сухих сніданків ТОВ «Санні Фуд», ПрАТ 

«Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» та ін. 

Прискорений ритм життя сучасних людей, постійна зайнятість і нестача 

часу на приготування домашньої їжі сприяють зростанню попиту на  кулінарні 

вироби швидкого приготування. Напівфабрикати,ха рчові концентрати, сухі 

сніданки  та приправи, приготовані з сублімованих овочів, круп, грибів, фруктів 

та інших інгредієнтів, зберігають усі вітаміни, мікроелементи, мають 

натуральний смак і аромат [1]. 

Залежно від споживчого призначення різноманітні кулінарні вироби 

швидкого приготування можна поділити на наступні основні групи: 

– мюслі, гранола, кранчі, швидкі каші; 
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– харчові концентрати перших обідніх страв – супи бобові, круп’яні, з 

макаронних виробів, овочеві, овочево-круп’яні, овочево-бобові, молочні, борщі, 

щі, м’ясні бульйони; 

– харчові концентрати других обідніх страв – каші з вмістом жиру від 2 % 

до 15 %, овочеві, овочево-бобові, овочево-круп’яні, каші з макаронних виробів, 

круп’яні пудинги, плови з рису і м’яса, м’ясні начинки; 

– харчові концентрати солодких страв – десерти (киселі, муси, желе, 

десертні пудинги, креми заварні і желейні, кава, какао з молоком; 

– харчові концентрати для приготування соусів; 

– харчові концентрати для дитячого і дієтичного харчування; 

– харчові концентрати – напівфабрикати борошняних виробів (кекси, торти, 

печиво, млинці, пельмені, пироги); 

– харчові концентрати напоїв – напої з вмістом розчинної кави, зерен 

ячменю, коренів женьшеню і ехінацеї тощо [4, 5].  

Ці багатокомпонентні суміші мають ряд переваг порівняно з іншими 

продуктами харчування. Використовуючи їх, можна швидко і з мінімальними 

затратами праці приготувати їжу. В їх складі, при малому об'ємі і масі, 

сконцентровано багато поживних речовин, які повніше засвоюються організмом 

людини.  транспортабельні і стійкі при зберіганні. Для виробництва харчових 

концентратів використовують майже всі харчові продукти, що відповідають 

вимогам стандартів. Частину продуктів піддають зневодненню методом теплової 

або сублімаційної сушки. Важливе місце займають також варено-сушені крупи і 

зернобобові, крупи, які не потребують варіння, сушене м'ясо, сухі плодоовочеві 

напівфабрикати, білкові гідролізати. При гідротермічній обробці і сушці 

відбувається повна або часткова клейстеризація крохмалю і частковий гідроліз 

його з утворенням декстринів. Тому в продукті збільшується вміст 

водорозчинних речовин. Коагульовані білки краще засвоюються організмом 

людини, але надмірна дія тепла може призвести до значних незворотних 

процесів у білковій молекулі. Харчові концентрати виготовляють, як правило, з 

високоякісних продуктів рослинного і тваринного походження із використанням 
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технології, яка сприяє отриманню продуктів харчування, що містять у своєму 

складі необхідні для організму кількості білків, жирів, вуглеводів, мінеральних 

речовин і вітамінів. 

Сировиною для виробництва концентратів є різноманітні продукти 

тваринного і рослинного походження. В незначній кількості використовуються 

продукти хімічної промисловості (харчові кислоти, барвники, есенції, глутамінат 

натрію Е621).  

Основними процесами виробництва кулінарних виробів швидкого 

приготування є дегідратація та сублімація. 

Дегідратація – це термічне або хімічне відщеплення води від органічних чи 

неорганічних сполук під дією дегiдратантiв чи температури структурних 

елементiв води (H+ та OH–) з утворенням кратних зв’язків або циклів. Метод 

дегідратації передбачає випарювання води за температури 100-120°C. 

Процес сублімації проводять наступним чином: спочатку це глибока 

заморозка продуктів, причому будь-яких: м'яса, сиру, вершкового масла, овочів, 

фруктів. Далі у вакуумних сушіннях відбувається виморожування вологи, такий 

продукт, не гублячи свого природного смаку, стає у десять разів легше, а 

вологість його при цьому не перевищує 8%. При цьому, продукти зберігають 

смак, колір і всі свої корисні властивості. Вони не мають ні консервантів, ні 

барвників. І в цьому їхня головна відмінність від інших продуктів швидкого 

приготування, тобто фаст-фудів. Сублімовані продукти підходять для 

формування дієтичного столу при самих різних захворюваннях. Холодильник 

для зберігання сублімованих продуктів не потрібний. Термін зберігання таких 

продуктів практично не обмежений. Єдина умова – захист від вологи. Доступ 

світла повинен бути щадним, тобто, щоб зберегти колір, їх слід берегти від 

впливу прямих сонячних променів[4]. 

У харчовій промисловості широко застосовується метод екструзії. Екстру́зія 

(лат. extrusio – «виштовхування») – технологічний процес, при якому  під дією 

значних швидкостей зрушення, високих швидкостей і тиску відбувається перехід 

механічної енергії в теплову, що приводить до різних по глибині змін у якісних 

показниках перероблюваної сировини, наприклад денатурація білка, 

клейстеризація і желатинизация крохмалю, а також інші біохімічні зміни. 
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На сьогоднішній день різними видами екструзії отримують: пельмені, 

кукурудзяні палички, подушечки та трубочки з начинкою, хрусткі хлібці і 

соломка, фігурні сухі сніданки, пластівці кукурудзяні та з інших злаків, каші 

швидкого приготування, дитяче харчування, фігурні чіпси, екструзійні сухарики,  

дрібні кульки з рису, кукурудзи, гречки, пшениці, для наповнення і обсипання 

шоколадних виробів, морозива та інших кондитерських виробів, харчові висівки 

та ін. [7]. 

Дієтологи  по різному оцінюють вироби швидкого приготування: дають і 

позитивні  відгуки і висловлюють занепокоєння, особливо по відношенню до 

продуктів дитячого харчування. Загрозу для здоров’я представляє підвищений 

вміст цукру, солі, транжирів, харчових добавок. Епідеміологічні дослідження 

пов’язують надмірне споживання натрію (або солі) з високим кров’яним тиском. 

Існують наукові докази на популяційному рівні, що зниження артеріального 

тиску за рахунок меншого споживання натрію (або солі) може знизити ризик 

передчасної смерті від серцево-судинних захворювань та інсульту, а також 

хвороби нирок. Надмірне споживання цукру веде до діабету.  

Вікторія Кийко, експерт з якості та безпеки продуктів пояснює: «В 

основному пластівці виробляються при високій температурі, що руйнує 

більшість корисних речовин, що містяться в злакових. Звичайно, щоб збагатити 

харчову цінність продукту, виробники додають вітаміни та мінеральні речовини. 

Але швидкими сніданками не варто зловживати, оскільки вони калорійні і 

можуть містити велику кількість цукру, різні жири, ненатуральні барвники, 

консерванти, підсилювачі смаку. Тому звертайте увагу на склад продукту. 

Вибирайте марки, які виробляють цільнозернові пластівці без додавання цукру, 

– корисних речовин в них буде більше» [6]. 

 Дуже заважає вітчизняним виробникам фальсифікація продукції. 

Найбільшою мірою  страждає від цього масовий товар, на якому торговельні 

заклади роблять оборот.  Все це не сприяє конкурентоздатності продукції і 

порушення більш характерні для продукції малих підприємств. 
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Великі компанії, які хочуть  відстояти  свої конкурентні позиції на тривалий 

час,  застосовують  маркетинговий підхід до споживачів  під девізом: «Ми 

розділяємо ваші  цінності, ваше бажання їсти продукти, які будуть не тільки 

безпечними, але й підтримувати організм людини в хорошій формі, додавати 

здоров’я!».   

Один з  провідних світових виробників продуктів харчування, що працює на 

засадах правильного харчування та здорового способу життя Nestlé, вважає своїм 

зобов’язанням дбати про здоров’я споживачів, сприяючи тому, щоб їх щоденний 

раціон був збалансованим та корисним [3]. 

Долучаючись до боротьби з хворобами цивілізації (серцево-судинні, діабет, 

алергія, онкологія), фахівці Nestlé щодня працюють над пошуком рішень, які б 

допомогли вирішити проблеми нездорового або недостатнього харчування, з 

якими стикаються споживачі усіх вікових категорій та усіх прошарків 

суспільства. Система Nestlé Nutritional Profiling була розроблена для оцінки 

поживної цінності харчових продуктів і напоїв. Nestlé постійно оптимізує 

поживний склад продуктів через розробку продукції за допомогою цієї системи, 

яка поступово застосовується до продуктового портфоліо компанії в усьому світі 

[3].  

З 2004 року в Nestlé протягом багатьох років знижують вміст цукру. У 

період з 2000 по 2010 роки зменшили загальний вміст цукру у продукції на 34%. 

До кінця 2007 року знизили рівень солі в продуктах з високим вмістом солі на 

10%. До кінця 2010 року знизили рівень солі до 75% від її кількості в 

оригінальних рецептах. Загалом скоротили використання солі у портфоліо 

продуктів більш ніж на 12000 метричних тонн протягом останніх 10 років. 

Зобов’язалися не збільшувати рівень солі в продукції, а також знижувати рівень 

солі в тій продукції, де це можливо. 

Компанія дотримується політики, за якою при нормальному споживанні 

рівень ТЖК (трансжирів) в продуктах не повинен перевищувати 3% від 

загального вмісту жиру в харчових продуктах, або 1% від щоденної норми 

спожитих калорій (відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони 
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здоров’я). Особливо наполягагають на зменшенні рівнів ТЖК в продуктах для 

дітей і в продуктах, які містять високі рівні ТЖК, таких як супи, закуски, піца і 

готові страви. В деяких країнах Nestlé, поряд зі звичайним асортиментом, 

пропонує органічні продукти за умови, що це має комерційний сенс і є можливим 

з технічної точки зору [3]. 

Виробництво кулінарних виробів швидкого приготування – характерна 

особливість харчування нашого часу. Розвиток галузі і вдосконалення  технології 

цих продуктів доцільно здійснювати шляхом запровадження новітніх технологій  

продуктів  оздоровчого, превентивного та спеціального  призначення. 
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СИРОВИНИ ТА ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ СУМІШЕЙ У ВИРОБНИЦТВІ 

МАФІНІВ 

Розглянуто сучасні аспекти виробництва мафінів різних видів.  Досліджено 

історію мафінів, особливості їх асортименту, здійснено аналіз традиційної 

сировини та хлібопекарських сумішей, що використовуються при їх 

виробництві. 

Ключові слова: мафіни, сировина, технологія, хлібопекарські суміші, 

застосування, якість. 

Харчування – один з найважливіших чинників, від якого залежить ріст і 

розвиток організму, функціонування систем і органів, фізична і розумова 

працездатність, стійкість проти несприятливих факторів і довголіття людини. 

При неповноцінному харчуванні порушується обмін речовин, 

функціональна діяльність серцево-судинної системи, травної, нервової. Нестача 

в харчуванні деяких біологічно активних компонентів призводить до порушення 

психіки, пам’яті, зниженню опірності організму, передчасному старінню, 

порушенню функцій організму. 

Тому виникла необхідність виготовлення нових харчових продуктів, тобто, 

продуктів оздоровчого та профілактичного призначення. 

Необхідність змін складу харчових продуктів викликана об’єктивними 

змінами способу життя, асортименту вживаних продуктів, а також їх харчової та 

біологічної цінності. Зі змінами умов життя відбулося зниження потреб в енергії 

і відповідно в об’ємах їжі, яка споживається, при цьому фізіологічні потреби в 

мікронутрієнтах навпаки збільшилися, тому, що людина відчуває наслідки 

екологічного забруднення та психоемоційних навантажень. 
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Борошняні кондитерські вироби представлені на сучасному ринку 

різноманітною продукцією, але, враховуючи світові проблеми сучасного стану 

здоров'я населення, все частіше стає питання необхідності розширення 

асортименту продукції здорового харчування. 

Метою дослідження є обґрунтування необхідності удосконалення 

технології виробництва мафінів із використанням хлібопекарських сумішей, 

надання їм функціональних властивостей. 

Технологія мафінів і проблеми її удосконалення – досить молодий напрямок 

наукового пошуку в Україні, проте над всебічним його дослідженнями 

працювали ряд зарубіжних і вітчизняних вчених, зокрема Зайцева Г.Т., Горпинко 

Т.М., Федорченко Л.О., Сімахіна Л.О. Дробот В.І., Українець А.І., Сімахіна Г.О., 

Резухина А.Л. та інші. У роботах даних науковців піднімаються питання 

технологічних особливостей виготовлення мафінів, впровадження у процес їх 

виготовлення кондитерських сумішей, надання функціональних властивостей та 

розширення асортименту. 

В харчових продуктах міститься сотні тисяч природніх речовин, які можуть 

забезпечити попередження захворювань, високу стійкість організму до різних 

негативних дій, нормалізацію функцій організму або навпаки викликати розлади 

і захворювання. Харчовий раціон повинен постійно включати близько 600 

нутрієнтів, 95% з яких можуть мати лікувально-профілактичні властивості. Від 

їх вмісту та співвідношення залежить властивість харчового продукту [1].  

Функціональні харчові продукти – це продукти, що містять у своєму складі 

біологічно активні інгредієнти, котрі відновлюють дефіцит незамінних 

компонентів у харчування людини, сприяють підтриманню і поліпшенню стану 

здоров’я та зниженню ризику виникнення певних захворювань. 

Функціональні харчові продукти розглядаються не тільки як джерела 

пластичних речовин та енергії, але і як складний немедикаментозний комплекс, 

який забезпечує достовірний лікувально-профілактичний ефект. 

Місце оздоровчих продуктів визначається як проміжне між продуктами 

загального вжитку, тобто таких, які входять в раціон основних груп населення, і 
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продуктами лікувального харчування. Функціональні продукти можна розділити 

на натуральні, які від природи містять велику кількість фізіологічно-

функціональних інгредієнтів, і на ті, які мають додаткові функціональні 

властивості в результаті спеціальної технологічної обробки: звільнення від 

некорисних компонентів, концентрації функціональних інгредієнтів, збагачення 

БАР або комбінацією декількох прийомів [1]. 

Мафіни –досить поширені серед населення кондитерські вироби, адже вони 

надзвичайно смачні і поживні. Проте, борошняні кондитерські вироби, зокрема 

мафіни, досить калорійні і не несуть високої харчової і біологічної цінності. Тому 

з метою їх підвищення доцільним є додавання у рецептури мафінів інгредієнтів, 

багатих на харчові волокна, вітаміни, мінерали. 

Добова потреба людини в харчових волокнах становить 25-30 грам на добу, 

в тому числі пектинових речовин від 2 до 4 грам. 

Оскільки люди вживають багато очищених продуктів, то масова частка 

харчових волокон в їхньому раціоні мала, і не забезпечується добова потреба в 

харчових волокнах. 

Харчові волокна – це вуглеводи, які не розчиняються ферментами в 

травному тракті людини. Харчові волокна здатні зв’язувати іони тяжких металів, 

сорбувати з організму і виводити холеві і жовчні кислоти, ксенобіотики. Харчові 

волокна здатні абсорбувати і виводити радіоактивні елементи, впливають на 

кількісний та видовий склад мікрофлори кишківника, сповільнення гідролізу 

вуглеводів та нормалізації проходження хімусу [2]. 

Оскільки висівки багаті на харчові волокна, а саме на клітковину, то ними 

доцільно збагачувати такі кондитерські борошняні вироби, як кекси з метою 

підвищення харчової цінності даного продукту. 

Мафін – маленька кругла або овальна випічка, переважно солодка, до складу 

якої входять різноманітні фрукти або начинки. Зазвичай, мафін поміститься у 

долоні дорослої людини. Можна також виділити мафіни, виготовлені з 

кукурудзяного борошна [4]. 
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До мафінів додаються такі продукти, як чорниця, шоколадна стружка, 

кориця, гарбуз, горіхи, банан, апельсин, персик, суниці, морква, лимон. 

Існує декілька версій походження назви «мафін». За однією цей термін 

поширився у Великій Британії в XI ст. від французького слова moufflet, що 

означає м'який хліб. Інша версія пов'язує це слово з німецьким muffe (один із 

різновидів хліба) [5]. 

Середньовічні мафіни швидше за все мали вигляд маленьких тістечок, як 

варіант кукурудзяного хліба. Прадіди сьогоднішніх мафінів були менш 

солодкими і не мали стільки різновидів. Оскільки випікати їх було швидко і 

просто, вони досить швидко стали готуватись на сніданок, як швидка та 

практична їжа. Але через те, що мафіни швидко черствіли, то у продажу вони 

стали з'являтися не раніше середини XX ст. Рецепти на той час були обмежені 

використанням декількох зернових (кукурудза, пшениця, овес) та кількох 

добавок (родзинки, яблука, горіхи). 

Також, перші мафіни випікались на дечках ромбовидної форми, а не в 

круглих формочках, як це робиться сьогодні. Після винайдення круглих 

паперових формочок користування дечками, які потрібно було постійно чистити, 

припинилось і майже не використовується в наш час. Виготовлення дечок, до 

яких тісто не прилипає, сприяло випічці мафінів досконаліших форм, таких як 

тварини, святкові мафіни тощо. Але традиційним вважається круглий мафін [2]. 

В 50-х роках у продажі з'явилися суміші для випікання мафінів таких 

компаній, як Spacey's (США) та Cadbur (Велика Британія). В 60-х були спроби 

ототожнювати мафін з пончиками у зв'язку з можливостями розвитку бізнесу 

харчового франчайзингу. Почали створюватися мережі ресторанів типу кофі-

хауз, які пропонували різні види мафінів. Такі мережі були переважно 

регіональними. Наприклад, The Pewter Pot в південній Новій Англії. В США не 

було зафіксовано такого типу бізнесу на національному рівні, але Australia's 

Muffin Break поширився до Нової Зеландії та Великої Британії, розповсюджуючи 

американські мафіни. 
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Існує два типи мафінів: англійські та американські. Для виготовлення 

англійських мафінів використовують дріжджове тісто, а для американських — 

розпушувач [5,6]. 

На сьогоднішній день розроблені також спеціальні суміші для виробництва 

мафінів. Дані суміші покращують структуру готового продукту, насичують його 

ароматом і надають певний смак. При додаванні додаткових інгредієнтів, таких 

як цукати, горіхи, дані суміші допомагають зберегти бажану форму мафіна без 

осідання додаткових інгредієнтів на дно виробу. При цьому найістотніша 

відмінність полягає в тому, що якщо американський мафін – це саме кекс, десерт, 

то англійський - несолодка булочка ( «англійська булочка»), коржик. Будучи 

розрізаним навпіл, стає відмінною основою для тостів до сніданку та інших 

аналогічних страв - таких, як, наприклад, яйця Бенедикт і МакМафін. 

Англійські мафіни розповсюджені практично всюди, де були або британські 

колонії, або сильний британський вплив, в тому числі і в США, Австралії і Новій 

Зеландії. Вони ідеальні як в якості основи для канапок, так і просто з маслом і 

джемом [5]. 

Такі плоскі булочки можна спекти навіть не маючи духовки і 

насолоджуватися свіжими англійськими мафінами до пізнього сніданку 

вихідного дня. Тісто виходить досить липким, але завдяки цьому мафіни будуть 

пухкими. Для зручності формування та випікання їх треба ретельно обкачати в 

семоліні (манній крупі) або ж в кукурудзяній дрібній крупі. Вони мають 

відповідну грубу текстуру і не інтегруються з тістом так як звичайне борошно. 

Якщо англійські мафіни якимось чином не допеклись на сковороді, можна 

спокійно закінчити процес приготування в духовці, доводячи їх до готовності. 

Спочатку ж пекти в духовці не радимо, так як це будуть вже не англійські мафіни, 

а просто булочки, які не матимуть характерної для вищезгаданої випічки відомої, 

грубої, хрусткої скоринки (яка виходить в результаті тривалого обсмажування на 

сковороді), а також ніжної середини, яка служить точною вказівкою в якому 

місці їх треба розрізати. Потім половинки підсушують на тій же сковорідці або 

ж на плоскому тостері, зрізом вниз, змащують маслом і використовують [5]. 
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Характеристика сировини для виробництва мафінів. Борошно пшеничне 

отримують шляхом розмелюванням пшениці з попередньою очисткою і 

відділенням оболонок. 

Якість борошна характеризується наступними показниками: кольоровість, 

вологість, крупність помелу, запах, смак, кислотність, вміст білкових речовин, 

вуглеводів, жиру, ферментів, мінеральних речовин, шкідливих і металічних 

домішок [3].  

У кондитерській промисловості використовують яйця курячі харчові 

першої і другої категорії. Про якість яєць судять за їх чистотою, масою, свіжістю.  

Масло вершкове – високожирний харчовий продукт, який виготовляється із 

вершків молока. Крім жиру, в масло переходять всі складові частини вершків – 

фосфатиди, білки, лактоза, вітаміни, вода. 

Із фізико-хімічних показників у вершковому маслі враховують: 

температуру, відхилення від маси нетто, вміст жиру, вміст вологи, вміст солі, 

вміст цукру, кислотність.  

Цукор-пісок повинен бути просіяним через сита з розміром отворів 3 мм і 

пропущений через магнітні вловлювачі для очистки від металічних домішок [3]. 

Виключно легку в приготуванні, просту випічку можна збагатити різними 

продуктами і насолоджуватися новими смаковими відчуттями добре знайомих і 

улюблених мафінів. 

В готове тісто можуть додаватися: 

 бакалійні продукти: родзинки, горіхи, сухофрукти, цукати, курага, 

чорнослив та ін.; 

 шоколад – як подрібнений, розплавлений, так і шматочками; 

 какао; 

 джем, варення: ложечку всередину тіста, що знаходиться в формі; 

 сир; 

 арахісове масло; 

 кокосова стружка; 

 цілі ягоди або подрібнені фрукти. 
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Можна також розробити низькокалорійні мафіни, замінивши частину 

борошна висівками, а цукор підсолоджувачем, наприклад, стевією. У веганські 

кекси, замість коров'ячого молока, додають кокосове, соєве або мигдальне. 

До розробки збалансованої рецептури були залучені професійні шеф-

кондитери, тому споживачі отримають гарантований результат. У своєму складі 

суміші мають корисне цільнозернове борошно та клітковину [3]. 

У цільнозерновому борошні зерна перемелюються у первозданному 

вигляді, з усіма поживними речовинами. В ньому зберігається вся природна 

користь – цінні харчові волокна (клітковина), вітаміни і мінеральні речовини. 

Клітковина – вид складних вуглеводів, що сприяє нормалізації мікрофлори. 

Клітковина грає важливу роль у травленні, забезпечуючи механічний рух їжі по 

шлунково-кишковому тракту [1]. 

Хлібопекарські суміші були розроблені за допомогою ретельного 

дослідження тенденцій ринку та містять у своєму складі лише натуральні 

інгредієнти. 

Завдяки використанню таких сумішей виробники мають безліч переваг: 

 розширення та вдосконалення асортименту продукції для задоволення 

споживчого попиту; 

 виробництво високоякісної продукції зі стабільними показниками; 

 виготовлення інноваційних виробів з оригінальними органолептичними 

показниками та виробів, які не містять у своєму складі компонентів з індексом 

Е; 

 отримання традиційних сортів мафінів із скороченим часом 

тістоприготування; 

 подовжений термін свіжості завдяки збільшеній кількості харчових 

волокон та ретельно підібраному ферментному комплексу. 

Сучасні технології дозволяють суттєво спростити процес приготування та 

покращити якість мафінів за рахунок використання хлібопекарських сумішей. 

Дослідивши кондитерську галузь України, можна сказати, що незважаючи 

на багаточисленні перешкоди, протягом останніх років відбулося значне 
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розширення виробництва кондитерської продукції. Але цей розвиток може 

зупинитися через ряд проблем, з якими стикаються українські виробники. В 

цілому, кондитерська галузь є конкурентоздатною на внутрішньому ринку і 

намагається зробити свою продукцію такою ж на зовнішньому ринку. Проте, 

позиції українських виробників на глобальних ринках є ще досить слабкими. 

Мафіни є продуктом масового вжитку, що створює необхідність для 

збалансування складу інгредієнтів методом комбінування. Біологічна цінність 

мафінів низька при високій калорійності. Це створює широкі можливості для 

покращення даного продукту. 
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